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frecvențelor de televiziune în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul raportează că distribuirea frecvențelor de televiziune digitală ar fi consolidat 
duopolul din domeniul televiziunii: RAI-Mediaset, care împiedică libera concurență în acest 
domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul susține că Comisia ar trebui să intervină în atribuirea frecvențelor pentru semnalul 
digital terestru în Italia, pentru a asigura concurența pe piața audiovizualului și pentru a evita 
ca frecvențele de valoare să fie atribuite fără organizarea unei licitații principalilor operatori 
tradiționali existenți.

Comisia a demarat deja o investigație cu privire la normele italiene care definesc criteriile și 
procedurile de atribuire a drepturilor de utilizare a spectrului radio pentru semnalul digital 
terestru în 2006 (cauza nr. 2005/5086). În iulie 2007, un aviz motivat a fost trimis autorităților 
italiene întrucât, potrivit Comisiei, aceste criterii și proceduri, prin acordarea permisiunii de a 
dobândi aceste drepturi doar operatorilor tradiționali, nu sunt proporționale din punct de 
vedere al obiectivului legitim de interes general și al discriminării împotriva noilor operatori. 
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Ca urmare a intervenției Comisiei, autoritățile italiene au modificat normele referitoare la 
atribuirea drepturilor de utilizare pentru semnalul digital terestru. În plus, autoritățile italiene 
au adoptat măsuri care vizează asigurarea intrării efective a noilor operatori pe piața 
audiovizualului și permisiunea de expansiune a actorilor mai mici existenți; în special, trebuie 
puse la dispoziție, cel puțin cinci multiplexuri suplimentare, cu o rezervare a cel puțin trei 
dintre acestea în favoarea radiodifuziunilor noi și a celor existente de mici dimensiuni.

Problema este în continuare deschisă, iar Comisia monitorizează îndeaproape punerea în 
aplicare a normelor care vizează să asigure intrarea efectivă pe piața italiană a audiovizualului 
în conformitate cu cadrul legislativ european privind comunicațiile electronice, care vizează, 
printre altele, să asigure faptul că nu există nicio denaturare sau restricționare a concurenței și 
să încurajeze utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de spectru. În acest sens, poate fi 
menționat faptul că în cadrul legislativ european privind comunicațiile electronice, nu se 
prevede adoptarea unei proceduri bazate pe concurență (de exemplu licitație) sau a unei 
proceduri comparative (de exemplu, așa-numitul „concurs de frumusețe”) și, prin urmare, 
această opțiune le revine statelor membre.

„Concursul de frumusețe” a fost lansat de autoritățile italiene în august 2011, dar este 
suspendat în prezent, luându-se în considerare în același timp dacă normele de atribuire ar 
putea fi modificate. 

Concluzii

În timp ce posibilitatea de a opta între procedura comparativă și procedura competitivă pentru 
atribuirea drepturilor de utilizare pentru semnalul terestru rămâne la latitudinea statelor 
membre, în conformitate cu cadrul de reglementare actual al UE, Comisia va continua să 
monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a măsurilor adoptate de autoritățile italiene, însă 
nu are suficiente motive pentru a interveni în modul solicitat de petiționar.


