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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0903/2012 af Graham Wheeler, britisk statsborger, om 
liberalisering af satellitprogrammer

1. Sammendrag

Andrageren beklager, at satellitdistributører af audiovisuelle programmer stadig har 
kvasimonopoler og angiveligt forlanger høje priser for adgang til programmerne. Han 
opfordrer til, at der indføres lovgivning med henblik på at gennemtvinge en adskillelse af 
tv-kanalerne fra deres satellit- eller kabelplatforme.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Ifølge andrageren beslutter satellitdistributører af audiovisuelle programmer, trods satellittens 
grænseoverskridende rækkevidde, at begrænse deres transmission til én medlemsstats 
grænser. En sådan adfærd fører til oprettelse af lokale monopoler (kun én satellitdistributør 
inden for én medlemsstat). Ifølge andrageren giver det satellitdistributørerne en økonomisk 
fordel over for andre distributører, som derfor ikke kan konkurrere på lige fod om indkøb af 
særlig populært programindhold. For at løse denne situation ansøger andrageren om 
gennemførelse af lovgivning for at gennemtvinge adskillelse af tv-kanalerne fra satellit- eller 
kabelplatforme, som bærer dem. Ifølge andrageren ville en sådan adskillelse gøre det muligt 
for flere forskellige platforme at bære det samme særlig populære programindhold, afslutte 
æraen med lokale enetransmissionsrettigheder og således fremme konkurrencen i EU.

Kommissionens bemærkninger
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I henhold til EU's konkurrencelovgivning er virksomheder (som f.eks. satellitdistributører) fri 
til uafhængigt at vælge de områder, hvor de ønsker at sende. Det er således i princippet tilladt 
for satellitdistributørerne at begrænse deres sendeområde til én medlemsstat.

Satellitdistributørernes beslutning om ikke at sende uden for en given medlemsstat kan også 
være baseret på indholdslicenser, der er udstedt udelukkende for visse områder. I oktober 
2011 bekræftede EU-Domstolen i dommen Premier League mod Murphy den tidligere 
retspraksis1 og fastslog igen, at selv om absolutte territorielle beskyttelsesklausuler i 
licensaftaler under visse omstændigheder kan krænke EU's konkurrenceret, er selve det at 
udstede en territorielt begrænset enelicens ikke i sig selv konkurrencebegrænsende.

For så vidt angår den påståede konkurrencebegrænsende lodrette integration mellem tv-
kanaler og satellit- eller kabelplatforme, bemærker Kommissionen, at omfanget af en sådan 
lodret integration er uklar baseret på de oplysninger, andrageren har indsendt, og så vidt 
Kommissionen ved, varierer situationen stærkt mellem medlemsstaterne. Set ud fra et EU-
konkurrencelovsperspektiv er det således, at hvorvidt en virksomheds ensidige adfærd udgør 
en overtrædelse af EU's konkurrencebestemmelser (artikel 102 TEUF) eller ej, er det 
nødvendigt at bevise, at den har en dominerende stilling på det relevante marked, eller dens 
adfærd udgør et misbrug af en sådan stilling. Dette afhænger af en lang række faktuelle, 
juridiske og økonomiske elementer, som andrageren ikke giver nogen oplysninger om.

For så vidt de spørgsmål, andrageren henviser til, er begrænsede til Det Forenede Kongerige, 
ser det ud til, at de nationale myndigheder, herunder Office of Fair Trading og Ofcom, er 
velplacerede til at gennemføre EU's konkurrenceregler. For så vidt angår andragerens påstand 
vedrørende nødvendigheden af at gennemføre en særlig lovgivning om adskillelse af tv-
kanaler fra satellit- eller kabelplatforme, som bærer dem, bemærker Kommissionen, at 
behovet for en sådan specifik lovgivning ikke er åbenbart på nuværende tidspunkt, og at der 
derfor ikke er nogen planer herom.

Konklusion

På baggrund heraf foreslår Kommissionen, at der ikke træffes nogen foranstaltninger.

                                               
1 Domstolens dom af 4. oktober 2012, Football Association Premier League Ltd mod Karen Murphy, forenede 

sager C-403/08 og C-429/08.


