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Tema: Peticija Nr. 0903/2012 dėl palydovinės televizijos transliacijos turinio 
liberalizavimo, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Graham Wheeler

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas apgailestauja, kad palydovinės televizijos, kuria perduodamas garso ir 
vaizdo turinys, platintojai dar priklauso pusiau monopolijoms ir nustato tariamai dideles 
kainas už galimybę susipažinti su šiuo turiniu. Jis prašo priimti teisės aktus, kuriuose būtų 
reikalaujama atskirti televizijos kanalus nuo palydovinių ar kabelinių tinklų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Pasak peticijos pateikėjo, palydovinės televizijos, kuria perduodamas garso ir vaizdo turinys, 
transliuotojai, nepaisydami besienės palydovinės televizijos transliavimo erdvės, nusprendė 
transliuoti šią televiziją tik vienos valstybės narės teritorijoje. Taip elgiantis kuriamos vietos 
monopolijos (vienoje valstybėje narėje veikia tik vienas palydovinės televizijos 
transliuotojas). Pasak peticijos pateikėjo, tai suteikia palydovinės televizijos transliuotojams 
ekonominį pranašumą, palyginti su kitais transliuotojais, kurie negali vienodai konkuruoti 
siekdami įsigyti populiariausią turinį. Kad ši padėtis būtų išspręsta, peticijos pateikėjas prašo 
priimti teisės aktus, kuriuose būtų reikalaujama atskirti televizijos kanalus nuo palydovinių ar 
kabelinių tinklų. Jis teigia, kad taip atskyrus televizijos kanalus tas pats populiariausias 
turinys būtų perduodamas keletu tinklų, vietos lygmeniu nebebūtų suteikiamos išskirtinės 
transliacijos teisės ir taip Europos Sąjungoje būtų skatinama konkurencija.
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Komisijos pastabos

Pagal ES konkurencijos teisę įmonės (pvz., palydovinės televizijos transliuotojai) turi teisę 
savarankiškai pasirinkti teritoriją, kurioje nori vykdyti veiklą. Taigi palydovinės televizijos 
transliuotojams iš esmės leidžiama vykdyti veiklą vienoje valstybėje narėje.

Palydovinės televizijos transliuotojų sprendimas transliuoti televiziją tik tam tikroje valstybėje 
narėje taip pat gali būti susijęs su pagrindinio turinio licencijomis, suteiktomis tik tam tikroms 
teritorijoms. 2011 m. spalio mėn. Teisingumo Teismas sprendimu Premier League prieš 
Murphy1 patvirtino savo ankstesnę teismo praktiką ir dar kartą nurodė, kad, nors 
licencijavimo susitarimuose nustatytos visiškos teritorinės apsaugos sąlygos tam tikromis 
aplinkybėmis gali pažeisti ES konkurencijos teisės normas, pats licencijos suteikimas tam 
tikrai teritorijai nėra antikonkurencinis.

Dėl nurodytos antikonkurencinės vertikalios televizijos kanalų ir palydovinių ar kabelinių 
tinklų integracijos Komisija pažymi, kad, remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, 
tokios vertikalios integracijos mastas neaiškus, Komisijos žiniomis, padėtis valstybėse narėse 
labai skiriasi. Be to, ES konkurencijos teisės požiūriu siekiant nustatyti, ar vienašališku 
įmonės elgesiu yra pažeistos ES konkurencijos taisyklės (SESV 102 straipsnis), reikia įrodyti, 
kad atitinkamoje rinkoje įmonė užima dominuojančią padėtį ir taip elgdamasi ji 
piktnaudžiauja tokia savo padėtimi. Tai priklauso nuo įvairių faktinių, teisinių ir ekonominių 
aspektų, kurių peticijos pateikėjas nenurodo.

Galiausiai tiek, kiek peticijos pateikėjo keliami klausimai aktualūs tik JK, atrodytų, kad 
nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant „Office of Fair Trading“ ir „Ofcom“, yra tinkamai 
pasirengusios taikyti ir ES konkurencijos taisykles. Dėl peticijos pateikėjo teiginių esą būtina 
priimti konkrečius teisės aktus, kuriuose būtų reikalaujama atskirti televizijos kanalus nuo 
palydovinių ar kabelinių tinklų, Komisija pažymi, jog šiuo etapu nėra akivaizdžios tokių 
konkrečių teisės aktų būtinybės, todėl jų priimti nenumatyta.

Išvados

Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo nesiimti jokių veiksmų.“

                                               
1 2012 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas Football Association Premier League Ltd prieö  Karen 

Murphy, sujungtos bylos C-403/08 ir C-429/08.


