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Tárgy: Graham Wheeler brit állampolgár által benyújtott 0903/2012. számú petíció 
a műholdon közvetített tartalmak liberalizációjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy az audiovizuális tartalmak műholdas szolgáltatói még 
mindig kvázi monopolhelyzetben vannak, és állítólag magas hozzáférési árat számítanak fel. 
A petíció olyan jogszabály bevezetésére szólít fel, amely előírná a TV-csatornák elválasztását 
az azokat közvetítő műholdas vagy kábeles platformoktól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A petíció benyújtója szerint az audiovizuális tartalmak műholdas szolgáltatói – a műholdhoz 
való határoktól független hozzáférés ellenére – kitartanak amellett, hogy 
műsorszolgáltatásaikat egy adott tagállam határaira korlátozzák. Ez a magatartás helyi 
monopóliumok kialakulásához vezet (hiszen egy tagállamon belül csak egy műholdas 
szolgáltató van). A petíció benyújtója úgy véli, hogy ezáltal a műholdas szolgáltatók 
gazdasági előnyhöz jutnak a többi szolgáltatóval szemben, akik emiatt nem tudnak egyenlően 
versenyezni a prémiumtartalmak megvásárlásáért. A petíció benyújtója e helyzet orvoslása 
érdekében olyan jogszabály bevezetésére szólít fel, amely előírná a TV-csatornák 
elválasztását az azokat közvetítő műholdas vagy kábeles platformoktól. A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy ez az elválasztás lehetővé tenné, hogy több platform ugyanazt a 
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prémiumtartalmat sugározza, ugyanakkor véget vetne a kizárólagos közvetítési jogok 
korszakának, és ily módon elősegítené a versenyt az EU-n belül. 

A Bizottság észrevételei 

Az európai uniós versenyjog értelmében a vállalkozások (például a műholdas szolgáltatók) 
szabadon és önállóan megválaszthatják azt a területet, amelyen működni kívánnak. Így 
alapvetően megengedett a műholdas szolgáltatók számára, hogy működési területüket 
egyetlen tagállamra korlátozzák. 

A műholdas szolgáltatók azon döntése, hogy ne sugározzanak egy adott tagállam határain 
kívül abból is eredhet, hogy léteznek bizonyos területeknek nyújtott kizárólagos 
tartalomsugárzási engedélyek. 2011 októberében az Európai Bíróság a Premier 
League/Murphy-ügyekben hozott ítéletében1 megerősítette korábbi, hasonló ügyekben hozott 
ítélkezési gyakorlatát és újra kimondta, hogy míg bizonyos körülmények között a 
licenciaszerződések abszolút területvédelmet előíró záradékai sérthetik az európai uniós 
versenyjogot, a területi kizárólagosságot nyújtó engedély puszta megadása önmagában nem 
versenyellenes. 

A TV-csatornák, a műholdas és kábeles platformok állítólagosan versenyellenes vertikális 
integrációjával kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy az ilyen típusú integráció mértéke 
nem világos a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján. A Bizottság tudomása 
szerint e téren tagállamonként meglehetősen különbözik a helyzet. Továbbá az európai uniós 
versenyjog szempontjából ahhoz, hogy egy vállalkozás egyoldalú magatartását az európai 
uniós versenyjog megsértéseként tekintsük (az EUMSZ 102. cikke) szükséges annak 
bebizonyítása, hogy a vállalkozás erőfölényben van az adott piacon és ezzel a helyzettel 
visszaél. Mindez egy sor ténybeli, jogi és gazdasági tényezőtől függ, amelyekről a petíció 
benyújtója nem közöl részleteket.

Végül pedig, amilyen mértékben sajátosan egyesült királyságbeli tárgyra utal a petíció 
benyújtója, a nemzeti hatóságok – beleértve a brit versenyhatóságot, az Office of Fair 
Trading-et, valamint az Ofcom-ot – megfelelő helyzetben lévőnek tűnnek ahhoz, hogy 
alkalmazzák az európai uniós versenyjogot is. A petíció benyújtójának azon igényével 
kapcsolatban, hogy vezessenek be olyan egyedi jogszabályt, amely előírná a TV-csatornák 
elválasztását az azokat közvetítő műholdas vagy kábeles platformoktól, a Bizottság 
megjegyzi, hogy a vizsgálat e szakaszában nem nyilvánvaló e sajátos jogszabály 
szükségessége, ezért azt nem is tervezik bevezetni.

Következtetések

Ennek alapján a Bizottság azt javasolja, hogy ne tegyenek lépéseket.

                                               
1 Az Európai Bíróság C-403/08 és C-429/08 sz. Football Association Premier League kontra Karen Murphy

egyesített ügyekben 2012. október 4-én hozott ítélete


