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Suġġett: Petizzjoni 1167/2011 imressqa minn R. R., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar l-
allokazzjoni ta’ frekwenzi televiżivi fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-allokazzjoni reċenti tal-frekwenzi diġitali televiżivi saħħet id-
duopolju televiżiv: RAI-Mediaset, sabiex ixekkel il-konkorrenza libera fis-settur ikkonċernat.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta' April 2012

Il-petizzjonant isostni li l-Kummissjoni għandha tintervjeni fl-assenjazzjoni ta’ frekwenzi 
għax-xandir diġitali terrestri fl-Italja, sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni fis-suq tax-xandir u 
jiġi evitat li frekwenzi siewja jiġu assenjati, mingħajr irkant, lill-operaturi stabbiliti ewlenin 
eżistenti.

Il-Kummissjoni kienet diġà bdiet investigazzjoni dwar ir-regoli Taljani li jiddefinixxu l-
kriterji u l-proċeduri għall-assenjazzjoni ta’ drittijiet tal-użu tal-ispettru għax-xandir diġitali 
terrestri fl-2006 (każ n. 2005/5086). F'Lulju 2007 kienet intbagħtet opinjoni motivata lill-
awtoritajiet Taljani, peress li skont il-Kummissjoni, dawn il-kriterji u proċeduri, billi 
jippermettu biss lil operaturi eżistenti li jakkwistaw dawn id-drittijiet, ma kinux proporzjonali 
fid-dawl ta’ għan ta’ interess ġenerali leġittimu u kienu jiddiskriminaw kontra operaturi 
ġodda. 
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Wara l-intervent tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Taljani mmodifikaw ir-regoli li jikkonċernaw 
l-assenjazzjoni tad-drittijiet tal-użu għax-xandir diġitali terrestri. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet Taljani adottaw miżuri li jimmiraw li jiżguraw dħul effettiv ta’ operaturi ġodda 
fis-suq tax-xandir Taljan u li jippermettu l-espansjoni tal-atturi iżgħar eżistenti; b’mod 
partikolari tal-anqas ħames multiplessi addizzjonali għandhom isiru disponibbli, b’riserva 
għal tal-anqas tlieta minnhom favur parteċipanti ġodda u xandara iżgħar eżistenti. 

Il-kwistjoni għadha miftuħa u l-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni ta’ 
regoli li jimmiraw li jiżguraw dħul effettiv fis-suq tax-xandir Taljan, f’konformità mal-Qafas 
Regolatorju Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, li jimmira, fost l-oħrajn, li jiżgura 
li ma jkunx hemm distorsjoni jew restrizzjoni tal-kompetizzjoni u li jħeġġeġ l-użu effiċjenti u 
l-ġestjoni effettiva tar-riżorsi tal-ispettru. F'dan ir-rigward jista’ jiġi nnutat li l-Qafas 
Regolatorju tal-UE għall-komunikazzjonijiet elettroniċi ma jobbligax l-adozzjoni ta’ 
proċedura kompetittiva (jiġifieri rkant) jew komparattiva (jiġifieri l-hekk imsejjaħ "konkors 
tas-sbuħija"), u għalhekk din l-għażla titħalla f'idejn l-Istat Membru.

Il-"konkors tas-sbuħija” tnieda mill-awtoritajiet Taljani f’Awwissu 2011 iżda attwalment 
huwa sospiż filwaqt li jkun ikkunsidrat jekk ir-regoli tal-assenjazzjoni jistgħux jiġu 
modifikati. 

Konklużjoni

Filwaqt li l-għażla bejn proċeduri komparattivi u kompetittivi fl-assenjazzjoni ta’ drittijiet 
għall-użu tax-xandir terrestri hija f’idejn l-Istati Membri, skont il-Qafas Regolatorju attwali 
tal-UE, il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet Taljani iżda m’għandiex raġunijiet biżżejjed biex tintervjeni fil-mod mitlub 
mill-petizzjonant.


