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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0903/2012, του Graham Wheeler, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απελευθέρωση του δορυφορικά μεταδιδόμενου περιεχομένου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εταιρείες διανομής 
οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω δορυφόρου παραμένουν οιονεί μονοπώλια και 
χρεώνουν, κατά τα λεγόμενα, υψηλές τιμές πρόσβασης. Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση 
νομοθεσίας με σκοπό τον υποχρεωτικό διαχωρισμό των τηλεοπτικών καναλιών από τις 
δορυφορικές ή καλωδιακές πλατφόρμες από τις οποίες μεταδίδονται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι δορυφορικοί σταθμοί οπτικοακουστικού περιεχομένου, παρά 
την άνευ ορίων εμβέλεια του δορυφόρου, αποφασίζουν να περιορίσουν τη μετάδοσή τους στο 
εσωτερικό ενός μόνο κράτους μέλους. Tέτοιου είδους συμπεριφορά οδηγεί στην δημιουργία 
τοπικών μονοπωλίων (ένας μοναδικός δορυφορικός φορέας διανομής εντός ενός κράτους 
μέλους)  Σύμφωνα με τον αναφέροντα κάτι τέτοιο παρέχει στους δορυφορικούς φορείς 
διανομής οικονομικό πλεονέκτημα έναντι άλλων δορυφορικών φορέων διανομής οι οποίοι 
δεν μπορούν συνεπώς να είναι εξίσου ανταγωνιστικοί όσον αφορά την αγορά περιεχόμενου 
υψηλής ζήτησης.  Για να αντιμετωπισθεί αυτή η κατάσταση, ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση 
νομοθεσίας με σκοπό τον υποχρεωτικό διαχωρισμό των τηλεοπτικών καναλιών από τις 
δορυφορικές ή καλωδιακές πλατφόρμες από τις οποίες μεταδίδονται. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, ένας τέτοιος διαχωρισμός θα επιτρέψει σε πολλαπλές πλατφόρμες να 
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μεταφέρουν το ίδιο περιεχόμενο υψηλής ζήτησης, και θα θέσει τέρμα στα αποκλειστικά 
δικαιώματα τοπικής μετάδοσης και, κατά συνέπεια, θα προαγάγει περαιτέρω τον 
ανταγωνισμό στην ΕΕ. 

Βάσει του περί ανταγωνισμού δικαίου της ΕΕ, επιχειρήσεις (όπως οι δορυφορικοί φορείς 
διανομής) έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των εδαφών στα οποία θέλουν να 
λειτουργήσουν. Συνεπώς, επιτρέπεται κατ' αρχήν οι δορυφορικοί φορείς διανομής να 
περιορίζουν την περιοχή δραστηριοποίησής τους σε ένα κράτος μέλος.  

Η απόφαση δορυφορικών φορέων διανομής να μην μεταδίδουν εκτός ενός δεδομένου 
κράτους μέλους μπορεί επίσης να προκύπτει από τις σχετικές άδειες περιεχομένου που 
χορηγούνται αποκλειστικά για συγκεκριμένες περιοχές. Τον Οκτώβριο του 2011, στην 
υπόθεση Premier League/Murphy1 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την προηγούμενη 
νομολογία του και τόνισε εκ νέου ότι, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρήτρες απόλυτης 
εδαφικής πρoστασίας για τις συμφωνίες χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης μπορεί να 
παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού, η απλή και μόνον χορήγηση 
αποκλειστικής άδειας για συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι αυτή καθαυτή 
αντιανταγωνιστική. 

Όσον αφορά την προβαλλόμενη αντιανταγωνιστική κάθετη ολοκλήρωση μεταξύ τηλεοπτικών 
καναλιών και δορυφορικών ή καλωδιακών πλατφορμών, η Επιτροπή σημειώνει ότι η έκταση 
μιας τέτοιας κάθετης ολοκλήρωσης δεν είναι σαφής βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε 
ο αναφέρων και, εξ' όσων γνωρίζει η Επιτροπή, η κατάσταση διαφέρει σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού, 
προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι η μονομερής συμπεριφορά μιας επιχείρησης παραβιάζει τους 
κανόνες του ανταγωνισμού της ΕΕ (Άρθρο 102 της ΣΛΕΕ πρέπει να αποδειχθεί ότι κατέχει 
δεσπόζουσα  θέση στη σχετική αγορά και ότι η συμπεριφορά της συνιστά κατάχρηση μιας 
τέτοιας θέσης. Αυτό εξαρτάται από μια σειρά πραγματικών, νομικών και οικονομικών 
στοιχείων γα τα οποία ο αναφέρων δεν προσκομίζει ενδείξεις. 

Τέλος, στον βαθμό που τα ζητήματα για τα οποία ο αναφέρων κάνει λόγο αφορούν ειδικά, το
HB, οι εθνικές αρχές συμπεριλαμβανομένης της Βρετανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
φαίνεται να είναι τα πλέον αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
της  ΕΕ. Ως προς τον ισχυρισμό του αναφέροντος για την ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένης 
νομικής προστασίας σχετικά με τον διαχωρισμό των τηλεοπτικών καναλιών από τις 
δορυφορικές ή καλωδιακές πλατφόρμες από τις οποίες μεταδίδονται, η Επιτροπή διαπιστώνει 
ότι η ανάγκη για μια τέτοια ειδική νομοθεσία δεν είναι εμφανής στην παρούσα φάση και κατά 
συνέπεια δεν προβλέπεται. 

Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει να μην ληφθούν μέτρα. 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου στις 4 Οκτωβρίου 2012, Football Association Premier League Ltd, Karen Murphy, 
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