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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 06/08 

31 januari 2008 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C- 380/05 

Centro Europa 7 Srl / Ministero delle Comunicazioni en Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni 

DE ITALIAANSE REGELING VOOR DE TOEWIJZING VAN RADIOFREQUENTIES 
VOOR TELEVISIEOMROEPACTIVITEITEN IS IN STRIJD MET HET 

GEMEENSCHAPSRECHT 

Deze regeling is niet in overeenstemming met het beginsel van het vrij verrichten van diensten en 
daarin worden geen objectieve, transparante, niet-discriminerende en evenredige criteria 

gehanteerd 

De vennootschap Centro Europa 7 Srl is werkzaam in de televisieomroepsector. Ofschoon zij in 
1999 van de Italiaanse bevoegde autoriteiten een vergunning heeft gekregen om op nationaal 
niveau analoog uit te zenden, heeft zij nooit kunnen uitzenden omdat haar geen radiofrequenties 
zijn toegewezen. 

Een beroep van Centro Europa 7 strekkende tot erkenning van haar recht om radiofrequenties 
toegewezen te krijgen en tot vergoeding van de geleden schade, is door de bestuursrechter 
verworpen. 

De Consiglio di Stato, waarbij de zaak thans aanhangig is, heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen vragen gesteld over de uitlegging van het gemeenschapsrecht1 
betreffende de criteria voor de toewijzing van radiofrequenties om werkzaam te kunnen zijn op 
televisieomroepmarkt. 

De verwijzende rechter wijst erop dat in Italië het nationale plan voor de toewijzing van 
radiofrequenties nooit ten uitvoer is gelegd. Dit was vooral te wijten aan de wetgever, die de 
feitelijke gebruikers van radiofrequenties heeft toegestaan hun uitzendingen voort te zetten in 
weerwil van de rechten van de nieuwe vergunninghouders. De achtereenvolgende wetten waarbij 
de overgangsregeling steeds werd verlengd, hebben tot gevolg gehad dat de radiofrequenties die 
                                                 
1 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) (PB L 108, blz. 33), 
richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) (PB L 108, blz. 21) en richtlĳn 
2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (PB L 249, blz. 21) (Mededingingsrichtlijn). 



bestemd waren voor de houders van een vergunning voor het analoog uitzenden, niet zijn 
vrijgekomen en dat andere marktdeelnemers niet hebben deelnemen aan de proeven met digitale 
televisie. 

Het Hof wijst erop dat de achtereenvolgende toepassing van de overgangsregelingen die door de 
nationale wetgever voor de bestaande kanalen waren vastgesteld, tot gevolg heeft gehad dat de 
marktdeelnemers zonder radiozendfrequenties geen toegang hebben gekregen tot de markt. De 
alleen aan de bestaande kanalen verleende algemene machtiging om werkzaam te zijn op de 
omroepmarkt, heeft die beperkende werking versterkt. Die regelingen hebben tot verstarring van 
de structuur van de nationale markt geleid en tot bescherming van de positie van de nationale 
marktdeelnemers die al actief waren op die markt.  

Deze regeling, die het aantal marktdeelnemers op het nationale grondgebied beperkt, kan worden 
gerechtvaardigd door doelstellingen van algemeen belang, maar – zoals in het nieuw 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatiediensten is bepaald – zij 
moet uitgaan van objectieve, transparante, niet-discriminerende en evenredige criteria. 

Bijgevolg oordeelt het Hof dat het uitsluitend en zonder beperking in de tijd toewijzen van de 
radiofrequenties aan een beperkt aantal bestaande marktdeelnemers zonder daarbij 
bovengenoemde criteria te hanteren, in strijd is met de in het Verdrag geformuleerde beginselen 
betreffende het vrij verrichten van diensten en met de beginselen die zijn geformuleerd in het 
NGR2.  

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: DE EN EL ES FR HU IT NL PL 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-380/05  
vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: +352 4303 2170  Fax: +352 4303 2988 

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar op "Europe by Satellite",  
Europese Commissie, Directoraat-generaal Pers en Voorlichting, L-2920 Luxemburg 

 Tel: 00 352 4301 35177 Fax: 00 352 4301 35249, 
 of B-1049 Brussel, Tel: 00 32 2 2964106  Fax: 00 32 2 2965956 

                                                 
2 Bekend als „NGR” omvat dit de kaderrichtlijn en vier bijzondere richtlijnen, waaronder de machtigingsrichtlijn, 
die worden aangevuld door de mededingingsrichtlijn. 

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

