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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1167/2011 af R. R., italiensk statsborger, om tildeling af tv-
frekvenser i Italien

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at tildelingen af digital-tv-frekvenser kunne have forstærket tv-duopolet, 
RAI-Mediaset, og dermed hæmmet den frie konkurrence i den pågældende sektor.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren kræver, at Kommissionen griber ind ved tildelingen af frekvenser til digitale 
jordbaserede radio- og tv-udsendelser i Italien for at sikre konkurrencen på dette marked og 
undgå, at værdifulde frekvenser bliver tildelt de store eksisterende etablerede operatører uden 
auktion.

Kommissionen havde allerede igangsat en undersøgelse af de italienske regler for 
fastlæggelse af kriterierne og procedurerne for tildeling af rettighederne til at bruge spektret 
for digitale jordbaserede udsendelser i 2006 (sag 2005/5086). I juli 2007 sendte man en 
begrundet udtalelse til de italienske myndigheder, med udgangspunkt i at disse kriterier og 
procedurer, hvor det kun var etablerede operatører, der blev tildelt disse rettigheder, efter 
Kommissionens mening var ude af proportioner i forhold til det legitime almennyttige mål, og 
at nye aktører blev udsat for forskelsbehandling. 
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Efter Kommissionens indgriben ændrede de italienske myndigheder reglerne for tildeling af 
brugsrettighederne med henblik på digitale jordbaserede udsendelser. Derudover traf de 
italienske myndigheder foranstaltninger, der tog sigte på at sikre, at der faktisk kom nye 
operatører ind på det italienske radio- og tv-marked, samt på at gøre det muligt for de 
eksisterende mindre aktører at ekspandere. Specielt skulle yderligere mindst fem multiplekser 
gøres tilgængelige, hvoraf mindst tre skulle være reserveret til nye aktører og mindre 
eksisterende radio- og tv-virksomheder. 

Denne sag er ikke afsluttet, og Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen af regler, der 
skal sikre, at der faktisk kommer nye operatører ind på det italienske radio- og tv-marked – i 
overensstemmelse med det europæiske regelsæt for elektronisk kommunikation, som bl.a. 
skal sikre, at der ikke forekommer konkurrenceforvridning eller -begrænsning, samt opmuntre 
til en virkningsfuld udnyttelse og effektiv administration af spektrets ressourcer. I denne 
forbindelse er det værd at bemærke, at EU's regelsæt for elektronisk kommunikation ikke 
indeholder bestemmelser om, at der skal indføres en procedure, som er konkurrencepræget 
(auktion) eller sammenlignende (den såkaldte skønhedskonkurrence), og derfor er dette valg 
overladt til medlemsstaten.

"Skønhedskonkurrencen" blev lanceret af de italienske myndigheder i august 2011, men den 
er for øjeblikket suspenderet, mens det overvejes, hvorvidt tildelingsreglerne skal ændres. 

Konklusion

Mens valget mellem sammenlignende eller konkurrencebaserede procedurer ved tildelingen af 
brugsrettighederne med henblik på jordbaserede radio- og tv-udsendelser er overladt til 
medlemsstaterne – i overensstemmelse med det gældende EU-regelsæt – vil Kommissionen 
fortsætte med nøje at overvåge gennemførelsen af de foranstaltninger, der er vedtaget af de 
italienske myndigheder, men har ikke tilstrækkeligt grundlag for at gribe ind på den måde, 
som andrageren anmoder om."


