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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1167/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. R., par 
televīzijas frekvenču piešķiršanu Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka digitālās televīzijas frekvences ir piesavinājies divu 
televīzijas uzņēmumu monopols RAI-Mediaset, traucējot brīvu konkurenci attiecīgajā nozarē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa Komisijas iejaukšanos digitālās zemes apraides frekvenču 
piešķiršanas procesā Itālijā, lai nodrošinātu konkurenci apraides tirgū un nepieļautu, ka 
vērtīgas frekvences bez izsoles procedūras tiek piešķirtas galvenajiem operatoriem, kas jau 
darbojas šajā jomā.

Komisija jau 2006. gadā sāka izmeklēšanu saistībā ar Itālijas tiesību aktiem, kuros noteikti 
digitālās zemes apraides spektra izmantošanas tiesību piešķiršanas kritēriji un kārtība (lieta 
Nr. 2005/5086). 2007. gada jūlijā Itālijas iestādēm tika nosūtīts argumentēts atzinums, 
norādot, ka, pēc Komisijas domām, šie kritēriji un kārtība, saskaņā ar kuriem šādas tiesības 
var iegūt tikai jau pastāvošie operatori, nav samērīgi, ņemot vērā likumīgo vispārējas nozīmes 
mērķi, un tie ir diskriminējoši attiecībā pret jaunienācējiem.

Pēc Komisijas intervences Itālijas iestādes grozīja noteikumus attiecībā uz digitālās zemes 
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apraides izmantošanas tiesību piešķiršanu. Papildus tam Itālijas iestādes pieņēma pasākumus, 
lai nodrošinātu jaunu operatoru faktisku ienākšanu Itālijas apraides tirgū un lai ļautu 
mazākajiem tirgus dalībniekiem paplašināt savu darbību. Jo īpaši jābūt pieejamām vēl vismaz 
piecām blīvēšanas sistēmām, un vismaz trim no tām jābūt rezervētām jaunienācējiem un 
mazajām raidorganizācijām.

Šis jautājums vēl paliek atklāts, un Komisija cieši uzrauga, kā tiek ievēroti noteikumi, lai 
nodrošinātu operatoru faktisku ienākšanu Itālijas apraides tirgū, pamatojoties uz Eiropas 
elektroniskās komunikācijas reglamentējošajiem noteikumiem, kuru mērķis cita starpā ir 
nodrošināt, ka konkurence netiek kropļota vai ierobežota, un veicināt spektra resursu efektīvu 
izmantošanu un pārvaldību. Šajā saistībā varētu atzīmēt, ka ES elektroniskās komunikācijas 
reglamentējošie noteikumi neparedz konkursa (t. i., izsoles) vai salīdzinošās (tā dēvētā 
„skaistumkonkursa”) procedūras pieņemšanu, tādēļ šī izvēle ir atstāta dalībvalsts ziņā.

Salīdzinošo procedūru Itālijas iestādes uzsāka 2011. gada augustā, bet šobrīd tā ir apturēta, lai 
izvērtētu iespējamos grozījumus piešķiršanas noteikumos.

Secinājums

Lai gan izvēle starp salīdzinošo un konkursa procedūru zemes apraides izmantošanas tiesību 
piešķiršanā saskaņā ar ES spēkā esošajiem reglamentējošajiem noteikumiem ir atstāta 
dalībvalstu ziņā, Komisija turpinās cieši uzraudzīt Itālijas iestāžu pieņemto pasākumu 
īstenošanu, tomēr tai nav pietiekama pamata šajā procesā iejaukties tā, kā to pieprasa 
lūgumraksta iesniedzējs.


