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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0903/2012, внесена от Греъм Уийлър, с британско гражданство, 
относно либерализацията на предавания, излъчвани чрез сателит

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от това, че сателитните доставчици на аудиовизуални 
предавания все още имат почти пълен монопол и според него налагат високи цени за 
достъп. Вносителят отправя петиция за въвеждането на законодателство, задължаващо 
отделянето на телевизионните канали от техните сателитни или кабелни носители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Според вносителя спътникови оператори, излъчващи аудиовизуално съдържание, 
въпреки обхвата на спътника, който е без граници, вземат решения да ограничат 
разпръскването на своите предавания до границите на една държава членка. Подобно 
поведение води до създаване на местни монополи (само един спътников излъчващ 
оператор в една държава членка). Според вносителя това дава на спътниковите 
излъчващи оператори икономическо предимство пред други излъчващи оператори, 
които съответно не могат да се конкурират на равна нога за закупуване на продукти с 
популярно съдържание. За решаване на този проблем вносителят отправя петиция за 
въвеждането на законодателство, задължаващо отделянето на телевизионните канали от 
техните сателитни или кабелни носители. Според вносителя подобно отделяне би 
позволило на многобройни носители да предлагат едно и също популярно съдържание, 
би сложило край на ерата на местните изключителни права на излъчване и така би 
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насърчило конкуренцията в ЕС. 

Наблюдения на Комисията 

Според конкурентното право на ЕС предприятията (като спътникови излъчващи 
оператори, например) са свободни да избират по независим начин териториите, на 
които искат да извършват дейност. Така по принцип е допустимо спътников излъчващ 
оператор да ограничи областта си на дейност до една държава членка. 

Решението на спътниковите излъчващи оператори да не излъчват своите предавания 
извън дадена държава членка може да се дължи в основата си и на лицензи за 
съдържанието, дадени изключително за някои територии. През октомври 2011 г. Съдът 
на ЕС в решението си по делото Първа лига/Мърфи1 потвърди предишната си съдебна 
практика и заяви отново, че макар при някои обстоятелства абсолютните териториални 
защитни клаузи в лицензионните споразумения да могат да нарушават конкурентното 
право на ЕС, само по себе си обикновеното даване на териториален изключителен 
лиценз не е антиконкурентно. 

Що се отнася до твърдението за антиконкурентна вертикална интеграция между 
телевизионни канали и спътникови или кабелни носители, Комисията отбелязва, че 
степента на подобна вертикална интеграция не е ясна на основата на информацията, 
предоставена от вносителя, и доколкото е известно на Комисията, положението варира 
значително в различните държави членки. Освен това от гледна точка на конкурентното 
право на ЕС, за да се установи, че едностранно поведение на предприятие представлява 
нарушение на конкурентното право на ЕС (член 102 от ДФЕС), трябва да се докаже, че 
то има доминираща позиция на съответния пазар и неговото поведение представлява 
злоупотреба с подобна позиция. Това зависи от ред фактически, правни и 
икономически елементи, за които вносителят не предоставя данни.

И накрая, доколкото въпросите, повдигани от вносителя, са специфични за 
Обединеното кралство, националните органи, включително Службата за лоялна 
търговия и Службата за съобщенията (Ofcom) сякаш са подходящи, за да приложат и 
конкурентните правила на ЕС. По отношение на твърдението на вносителя относно 
необходимостта от въвеждане на специфично законодателство относно отделяне на 
телевизионните канали от техните сателитни или кабелни носители, Комисията 
отбелязва, че необходимостта от подобно специфично законодателство не е очевидна 
на този етап и поради това такова не се планира.

Заключения

При това положение Комисията предлага да не се предприемат действия.

                                               
1 Решение на Съда на ЕС от 4 октомври 2012 г., Футболна асоциация Първа лига/Карън Мърфи, 

обединени дела C-403/08 и C-429/08.


