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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η πρόσφατη εκχώρηση ψηφιακών τηλεοπτικών συχνοτήτων 
θα μπορούσε να ενισχύσει το τηλεοπτικό δυοπώλιο των RAI-Mediaset, που εμποδίζει τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή πρέπει να παρέμβει όσον αφορά την ανάθεση 
συχνοτήτων για την παροχή ψηφιακών επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ιταλία έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά της τηλεόρασης και να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο εκχώρησης σημαντικών συχνοτήτων, χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, στους 
μεγαλύτερους τηλεοπτικούς οργανισμούς που έχουν ήδη καθιερωθεί στην αγορά.

Ήδη από το 2006, η Επιτροπή έχει κινήσει έρευνα σχετικά με τους ιταλικούς κανόνες που 
προβλέπουν τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 
συχνοτήτων για την παροχή ψηφιακών επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών (υπόθεση 
2005/5086). Τον Ιούλιο του 2007, εστάλη στις ιταλικές αρχές αιτιολογημένη γνωμοδότηση, 
καθώς, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα προβλεπόμενα κριτήρια και διαδικασίες που έδιναν 
μόνο στους ήδη καθιερωμένους οργανισμούς τη δυνατότητα να αποκτούν τέτοια δικαιώματα, 
δεν ήταν αναλογικά ως προς τον στόχο του γενικού έννομου συμφέροντος και εισήγαγαν 
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διακρίσεις έναντι των νεοεισερχόμενων στην αγορά οργανισμών. 

Κατόπιν παρεμβάσεως της Επιτροπής, οι ιταλικές αρχές τροποποίησαν τους κανόνες που 
αφορούν την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης για την παροχή ψηφιακών επίγειων 
τηλεοπτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές υιοθέτησαν μέτρα που είχαν ως στόχο 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική είσοδο νέων οργανισμών στην ιταλική αγορά 
τηλεοπτικών υπηρεσιών και να επιτρέπουν την επέκταση των ήδη υπαρχόντων οργανισμών 
μικρής εμβέλειας. Συγκεκριμένα, πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον πέντε πρόσθετα δίκτυα 
πολυπλέγματος (multiplexes), υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τρία εξ αυτών 
διατίθενται υπέρ των νεοεισερχόμενων και των ήδη υπαρχόντων οργανισμών μικρής 
εμβέλειας. 

Το ζήτημα τελεί ακόμα υπό διερεύνηση και η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εφαρμογή των κανόνων που έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν την αποτελεσματική είσοδο 
στην ιταλική αγορά τηλεόρασης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες το οποίο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση ότι δεν 
διαστρεβλώνεται ούτε περιορίζεται ο ανταγωνισμός καθώς και στην ενθάρρυνση της 
αποδοτικής χρήσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων ραδιοφάσματος. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να σημειωθεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν επιτάσσει την υιοθέτηση μιας ανταγωνιστικής (π.χ. 
προκήρυξη διαγωνισμού) ή συγκριτικής (π.χ. ο αποκαλούμενος «διαγωνισμός ομορφιάς») 
διαδικασίας και, συνεπώς, η επιλογή εναπόκειται στο κράτος μέλος.

Τον Αύγουστο 2011, με πρωτοβουλία των ιταλικών αρχών ξεκίνησε ο «διαγωνισμός 
ομορφιάς» που όμως έχει προς στιγμήν αναβληθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να 
τροποποιηθούν οι κανόνες ανάθεσης.

Συμπέρασμα

Παρ’ όλο που η επιλογή μεταξύ συγκριτικών και ανταγωνιστικών διαδικασιών όσον αφορά 
την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης για την παροχή επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών 
εναπόκειται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, στα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των μέτρων που 
υιοθέτησαν οι ιταλικές αρχές. Εντούτοις, δεν έχει επαρκείς λόγους για να παρέμβει κατά τον 
τρόπο που το ζητεί η αναφέρουσα.


