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toewijzing van televisiefrequenties in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meldt dat de toewijzing van de frequenties voor digitale televisie het duopolie op het 
vlak van televisie, RAI-Mediaset, volgens hem versterkt heeft, wat vrije mededinging in de 
sector onmogelijk maakt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

Indiener beweert dat de Commissie zou moeten tussenkomen in de toekenning van 
frequenties voor digitale terrestrische omroep in Italië, om te zorgen voor concurrentie op de 
omroepmarkt en om te voorkomen dat waardevolle frequenties zonder openbare aanbesteding 
worden toegekend aan de belangrijkste bestaande gevestigde aanbieders.

De Commissie heeft al een onderzoek ingesteld naar de Italiaanse voorschriften voor de 
vaststelling van de criteria en procedures voor de toekenning van spectrumgebruiksrechten 
voor digitale terrestrische omroep in 2006 (zaak nr. 2005/5086). In juli 2007 werd een met 
redenen omkleed advies naar de Italiaanse instanties gezonden, omdat volgens de Commissie 
deze criteria en procedures door uitsluitend gevestigde aanbieders in aanmerking laten komen 
voor het verwerven van deze rechten, niet overeenkomstig was met de legitieme doelstelling 
van algemeen belang en discriminerend was voor nieuwe aanbieders.
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Na de tussenkomst van de Commissie wijzigden de Italiaanse instanties de regels betreffende 
de toekenning van gebruiksrechten voor digitale terrestrische omroep. Bovendien keurden de 
Italiaanse instanties maatregelen goed die erop gericht waren om nieuwe aanbieders effectief 
toegang te laten krijgen tot de Italiaanse omroepmarkt en om de uitbreiding van bestaande 
kleinere spelers mogelijk te maken; met name zouden ten minste vijf extra multiplexen 
beschikbaar moeten worden gemaakt, waarbij ten minste drie ervan zouden moeten worden 
voorbehouden voor nieuwkomers of kleinere bestaande omroeporganisaties.

De kwestie is nog steeds niet opgelost en de Commissie volgt van nabij de tenuitvoerlegging 
van regels die erop gericht zijn om een effectieve toegang tot de Italiaanse omroepmarkt te 
verzekeren, overeenkomstig het Europese  regelgevingskader voor elektronische 
communicatie dat er onder meer wil voor zorgen dat er geen verstoring of beperking van de 
mededinging is en het efficiënt gebruik en het doeltreffend beheer van de spectrumruimte wil 
aanmoedigen. In dit verband kan worden opgemerkt dat het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie van de Europese Unie niet de acceptatie oplegt van een openbare 
inschrijving (d.w.z. een veiling) of een vergelijkende procedure (d.w.z. de zogenaamde 
"schoonheidswedstrijd"), en deze keuze dus wordt overgelaten aan de lidstaat.

De “schoonheidswedstrijd” werd in augustus 2011 gelanceerd door de Italiaanse instanties, 
maar die is momenteel opgeschort terwijl wordt nagegaan of de toekenningsregels moeten 
worden gewijzigd.

Conclusies

Terwijl de keuze tussen vergelijkende procedure en openbare inschrijving voor de toekenning 
van gebruiksrechten voor terrestrische omroep wordt overgelaten aan de lidstaten in 
overeenkomst met het huidige regelgevingskader van de Europese Unie, zal de Commissie 
van nabij de tenuitvoerlegging blijven volgen van de maatregelen die werden genomen door 
de Italiaanse instanties, maar heeft zij onvoldoende redenen om tussen te komen op de manier 
zoals door indiener verzocht.


