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Tema: Peticija Nr. 1167/2011 dėl televizijos dažnių paskirstymo Italijoje, kurią 
pateikė Italijos pilietė R. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aiškina, kad paskirsčius skaitmeninės televizijos dažnius sustiprėjo 
televizijos kanalų „Rai“ ir „Mediaset“ duopolija ir taip buvo užkirstas kelias laisvai 
konkurencijai šiame sektoriuje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėja teigia, kad Komisija turėtų imtis veiksmų dėl antžeminio transliavimo 
dažnių paskirstymo Italijoje, kad būtų užtikrinta konkurencija transliavimo rinkoje ir būtų 
išvengta vertingų dažnių priskyrimo ne aukciono tvarka didžiausiems rinkoje esantiems 
įsitvirtinusiems operatoriams.

Komisija 2006 m. jau pradėjo tyrimą dėl Italijos taisyklių, apibrėžiančių teisės naudoti 
skaitmeninio antžeminio transliavimo dažnių spektrą, kriterijus ir procedūras 
(byla 2005/5086). 2007 m. Italijos valdžios institucijoms išsiųsta pagrįsta nuomonė, 
atsižvelgiant į tai, kad, Komisijos nuomone, šios procedūros ir kriterijai, kuriais tokią teisę 
leidžiama suteikti tik rinkoje įsitvirtinusiems operatoriams, nėra proporcingi siekiant teisėto 
bendrojo intereso ir diskriminuoja naujai į rinką ateinančius operatorius. 
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Įsikišus Komisijai, Italijos valdžios institucijos pakeitė taisykles dėl teisių naudoti 
skaitmeninio antžeminio transliavimo dažnių spektrą priskyrimo. Be to, Italijos valdžios 
institucijos ėmėsi priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą naujų operatorių 
atėjimą į Italijos transliavimo rinką ir esamų mažųjų operatorių plėtrą; visų pirma, turėtų būti 
leista naudoti penkis papildomus tankintuvus, iš kurių bent trys turėtų būti skirti naujiems 
operatoriams ir esamiems mažiesiems operatoriams. 

Klausimas tebėra sprendžiamas ir Komisija atidžiai prižiūri, kaip įgyvendinamos taisyklės, 
kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą patekimą į Italijos transliavimo rinką, vadovaujantis 
Europos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendroji reguliavimo sistema, kuria siekiama, 
inter alia, užtikrinti, kad nebūtų ribojama ar iškraipoma konkurencija, ir paskatinti 
veiksmingą dažnių spektro išteklių naudojimą bei valdymą. Šiuo atveju paminėtina, kad ES 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrojoje reguliavimo sistemoje nėra nurodoma, kokia 
procedūra – konkurencinė (pvz., aukcionas) ar palyginamoji (pvz., taip vadinamas „grožio 
konkursas“) – turėtų būti taikoma, šis pasirinkimas priklauso nuo valstybės narės.

2011 m. rugpjūčio mėn. Italijos institucijos pradėjo „grožio konkursą“, bet jis dabar
sustabdytas svarstant galimus priskyrimo taisyklių pakeitimus. 

Išvada

Nors teisė pasirinkti palyginamąją ir konkurencinę procedūrą paskirstant teises naudoti 
skaitmeninio antžeminio transliavimo dažnių spektrą priklauso valstybėms narėms, Komisija, 
vadovaudamasi ES reguliavimo sistema, toliau atidžiai prižiūrės, kaip įgyvendinamos 
priemonės, kurių ėmėsi Italijos valdžios institucijos, bet neturi pakankamo pagrindo kištis į šį 
klausimą taip, kaip to prašo peticijos pateikėja.“


