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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a digitális televíziós frekvenciák a közelmúltban történt 
elosztása megerősítette a RAI-Mediaset kettős egyeduralmát, és akadályozza az ágazaton 
belüli szabad versenyt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója szerint a Bizottságnak Olaszországban be kellene avatkoznia a digitális 
földfelszíni műsorszórás frekvenciáinak kiosztásába annak érdekében, hogy biztosítsa a 
versenyt a műsorszolgáltatási piacon, és megakadályozza, hogy frekvencia-árverés nélkül 
értékes frekvenciák kerüljenek a működő főbb szolgáltatókhoz.

A Bizottság 2006-ban már vizsgálatot indított a digitális földfelszíni műsorszórás terén a 
frekvenciaspektrum használatához való jog kiosztására vonatkozó kritériumokat és eljárásokat 
meghatározó olaszországi szabályokkal kapcsolatban (a 2005/5086. sz. ügy). 2007 júliusában 
indokolással ellátott véleményt küldtek az olasz hatóságoknak, mivel a Bizottság szerint az 
említett kritériumok és eljárások a jogszerű közérdekű célt tekintve nem voltak arányosak, és 
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megkülönböztetést alkalmaztak az új belépőkkel szemben, miután csak a már meglévő 
szolgáltatók számára engedélyezték e jogok megszerzését. 

A Bizottság beavatkozását követően az olasz hatóságok módosították a digitális földfelszíni 
műsorszórás terén a használati jog kiosztására vonatkozó szabályokat. Az olasz hatóságok 
továbbá intézkedéseket fogadtak el annak érdekében, hogy biztosítsák új szereplők tényleges 
belépését az olasz műsorszolgáltatási piacra, és lehetővé tegyék a meglévő kisebb szereplők 
számára a növekedést; legalább öt további multiplexet kellene létrehozni, ebből hármat az új 
belépők és a már működő, kisebb műsorszolgáltatók számára fenntartva. 

Az ügy még nem zárult le, a Bizottság pedig szorosan nyomon követi az olasz 
műsorszolgáltatási piacra való tényleges belépés biztosítására irányuló szabályok 
alkalmazását, az elektronikus hírközlésre vonatkozó európai szabályozási kerettel 
összhangban, amely többek között a verseny torzulásának vagy korlátozásának elkerülését 
hivatott biztosítani, valamint ösztönözni kívánja a frekvenciaforrások hatékony felhasználását 
és eredményes kezelését. E tekintetben megjegyezhető, hogy az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó európai szabályozási keret nem írja elő versenyeljárás (azaz árverés) vagy 
összehasonlító eljárás (ún. „szépségverseny”) bevezetését, tehát erről a tagállamok döntenek.

A „szépségversenyt” 2011 augusztusában indították el az olasz hatóságok, de az eljárást 
felfüggesztették mindaddig, amíg döntés nem születik arról, hogy módosítják-e a 
frekvenciakiosztás szabályait. 

Következtetés

Jóllehet továbbra is a tagállamok dönthetnek arról, hogy versenyeljárást vagy összehasonlító 
eljárást alkalmaznak-e a használati jogok kiosztására a földfelszíni műsorszórás terén, a 
jelenlegi európai szabályozási keret alapján a Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel 
kíséri az olasz hatóságok által elfogadott intézkedések végrehajtását, azonban nincs 
megalapozott oka arra, hogy a petíció benyújtója által kért módon beavatkozzon.


