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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1167/2011, którą złożył R.R. (Włochy) w sprawie przydziału 
częstotliwości telewizyjnych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że przydział częstotliwości telewizji cyfrowej umacnia 
telewizyjny duopol: RAI-Mediaset, uniemożliwiając wolną konkurencję w rzeczonym 
sektorze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że Komisja powinna podjąć działania w odniesieniu do 
przydziału częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej we Włoszech, aby zapewnić 
konkurencję na rynku usług nadawczych oraz by zapobiec przydziałowi największym 
istniejącym zasiedziałym operatorom najbardziej wartościowych częstotliwości bez procesu 
aukcyjnego.

Już w 2006 r. Komisja wszczęła dochodzenie dotyczące włoskich przepisów definiujących 
kryteria i procedury przydziału praw do korzystania z widma w celu nadawania naziemnej 
telewizji cyfrowej (sprawa nr 2005/5086). W lipcu 2007 r. do włoskich władz skierowano 
uzasadnioną opinię z uwagi na to, że zdaniem Komisji wspomniane kryteria i procedury –
przez to, że pozwalały na nabywanie przedmiotowych praw wyłącznie operatorom 
zasiedziałym – nie miały charakteru proporcjonalnego pod względem uzasadnionego celu 
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leżącego w interesie ogólnym, a ponadto dyskryminowały nowe podmioty. 

W wyniku interwencji Komisji włoskie władze zmieniły przepisy dotyczące przydziału praw 
do korzystania z widma w celu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ponadto włoskie 
władze przedsięwzięły środki mające na celu zapewnienie nowym operatorom możliwości 
sprawnego wchodzenia na włoski rynek usług nadawczych, a także umożliwienie rozwoju 
istniejącym mniejszym podmiotom; przede wszystkim należałoby udostępnić co najmniej 
pięć dodatkowych multipleksów, przy czym co najmniej trzy z nich powinny być 
zarezerwowane dla przedsiębiorstw wchodzących na rynek i mniejszych istniejących 
nadawców. 

Kwestia ta wciąż pozostaje otwarta, a Komisji dokładnie monitoruje postępy we wdrażaniu 
przepisów ukierunkowanych na zapewnienie sprawnego wchodzenia na włoski rynek usług 
nadawczych, zgodnie z europejskimi ramami regulacyjnymi w obszarze łączności 
elektronicznej, których celem jest m.in. zapobieganie zakłócaniu lub ograniczaniu 
konkurencji oraz zachęcanie do wydajnego i skutecznego zarządzania zasobami widma. W 
tym względzie należy zauważyć, że unijne ramy regulacyjne w obszarze łączności 
elektronicznej nie wprowadzają obowiązku stosowania procedury konkurencyjnej (tj. aukcji) 
ani procedury porównawczej (tj. tzw. konkursu piękności), w związku z czym wybór 
procedury pozostawia się państwom członkowskim.

W sierpniu 2011 r. włoskie władze zainicjowały procedurę porównawczą. Obecnie została 
ona jednak zawieszona z uwagi na to, że rozważa się to, czy przepisy dotyczące przydziału 
muszą zostać zmienione. 

Wniosek

Pomimo iż zgodnie z obowiązującymi unijnymi ramami regulacyjnymi wybór między 
procedurą konkurencyjną a procedurą porównawczą w odniesieniu do przydziału praw do 
korzystania z widma w celu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej pozostawia się 
państwom członkowskim, to Komisja w dalszym ciągu będzie dokładnie monitorować sposób 
wdrażania środków przedsięwziętych przez włoskie władze. Nie ma ona jednak 
wystarczających podstaw do podjęcia interwencji w sposób, którego domagał się składający 
petycję.


