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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-380/05 

Centro Europa 7 Srl κατά Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni 

ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Το σύστηµα αυτό δεν σέβεται την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και δεν εφαρµόζει 
αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα και αναλογικά κριτήρια. 

Η Centro Europa 7 Srl είναι εταιρία που δραστηριοποιείται στον τοµέα των τηλεοπτικών 
µεταδόσεων. Μολονότι το 1999 της χορηγήθηκε από τις αρµόδιες ιταλικές αρχές άδεια 
τηλεοπτικών µεταδόσεων σε εθνικό επίπεδο µε την αναλογική τεχνική, δεν µπόρεσε ποτέ να 
εκπέµψει λόγω µη παραχώρησης ραδιοσυχνοτήτων. 

Το εθνικό διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Centro Europa 7 µε αίτηµα την 
αναγνώριση του δικαιώµατός της να της παραχωρηθούν ραδιοσυχνότητες και την 
αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη. 

Το Consiglio di Stato, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί σήµερα η υπόθεση, ερωτά το ∆ικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την ερµηνεία των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου 1 
που αφορούν τα κριτήρια χορήγησης ραδιοσυχνοτήτων για την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων. 

Το αιτούν δικαστήριο υπογραµµίζει ότι το εθνικό πρόγραµµα κατανοµής συχνοτήτων δεν 
υλοποιήθηκε ποτέ στην Ιταλία ουσιαστικά για νοµοθετικούς λόγους, παρέχοντας στους de facto 
κατόχους ραδιοσυχνοτήτων τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις εκποµπές τους παρά την ύπαρξη 
των δικαιωµάτων των νέων κατόχων αδειών. Οι διαδοχικοί νόµοι που διαιώνισαν ένα 
µεταβατικό καθεστώς είχαν ως αποτέλεσµα τη µη ελευθέρωση των ραδιοσυχνοτήτων που 
προορίζονταν για τους κατόχους αδειών αναλογικών εκποµπών και την παρεµπόδιση της 
συµµετοχής άλλων επιχειρήσεων σε δοκιµαστικές εκποµπές της ψηφιακής τηλεόρασης. 
                                                 
1 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 108, σ. 33), 
οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (ΕΕ L 108, σ. 21) 
και οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 249, σ. 21) (οδηγία σχετική µε τον ανταγωνισµό). 



Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι η βάσει της εθνικής νοµοθεσίας διαδοχική εφαρµογή µεταβατικών 
συστηµάτων προς όφελος των υφιστάµενων δικτύων είχε ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της 
πρόσβασης στην αγορά επιχειρήσεων που διέθεταν ραδιοσυχνότητες εκποµπής. Η χορήγηση 
γενικής άδειας λειτουργίας στην αγορά των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων µόνον 
υπέρ των υφιστάµενων δικτύων, παγίωσε αυτό το περιοριστικό αποτέλεσµα. Τα συστήµατα 
αυτά είχαν ως αποτέλεσµα την παγιοποίηση των δοµών της εθνικής αγοράς και την προστασία 
της θέσης των ηµεδαπών επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνταν στην εν λόγω αγορά. 

Το εν λόγω καθεστώς που περιορίζει τον αριθµό των επιχειρήσεων στην εθνική επικράτεια 
µπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, αλλά – όπως ορίζει το νέο κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2 – πρέπει να έχει διαρρυθµιστεί 
βάσει αντικειµενικών, διαφανών, αµερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων. 

Ως εκ τούτου, το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι η παραχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, κατ’ 
αποκλειστικότητα και χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό, σε περιορισµένο αριθµό υφιστάµενων 
επιχειρήσεων, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα ως άνω κριτήρια, αντίκειται στις αρχές της 
Συνθήκης περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στις αρχές που θεσπίζει το ΝΚΚΠ.  

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE EN EL ES FR HU IT NL PL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-380/05 

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna- Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674  

 

 

                                                 
2 Γνωστό ως ΝΚΚΠ το οποίο απαρτίζεται από την οδηγία-πλαίσιο και τέσσερις ειδικές οδηγίες, µεταξύ των οποίων 
είναι και η οδηγία για την αδειοδότηση, οι οποίες συµπληρώνονται από την σχετική µε τον ανταγωνισµό οδηγία. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-380/05

