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Temats: Lūgumraksts Nr. 0903/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Graham Wheeler, par satelītpārraides satura liberalizāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu, ka uzņēmumiem, kuri izplata audiovizuālo saturu ar 
satelītu starpniecību, joprojām ir kvazimonopola stāvoklis un tie, kā tiek ziņots, piemēro 
augstu piekļuves maksu. Viņš lūdz ieviest tiesību aktus, ar ko nosaka TV kanālu nošķiršanu 
no satelītsistēmām vai kabeļu sistēmām, kurās tie tiek pārraidīti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka uzņēmumi, kuri pārraida audiovizuālo saturu ar satelītu 
starpniecību, nolemj ierobežot savas pārraides ar dalībvalstu robežām, lai gan satelīti darbojas 
bez robežām. Šāda rīcība izraisa vietēju monopolu rašanos (tikai viens satelīta pārraidītājs 
dalībvalstī). Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, tas dod satelītpārraides veicējiem 
ekonomiskas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem pārraižu operatoriem, kuri tāpēc nevar 
līdztiesīgi konkurēt par maksas satura pirkšanu. Lai atrisinātu šo situāciju, lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz ieviest tiesību aktus, ar ko nosaka TV kanālu nošķiršanu no satelītsistēmām 
vai kabeļu sistēmām, kurās tie tiek pārraidīti. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, šāda 
nošķiršana ļautu dažādām sistēmām pārraidīt vienu un to pašu maksas saturu, izbeigtu vietējo 
ekskluzīvo pārraides tiesību laikmetu un tādējādi sekmētu konkurenci Eiropas Savienībā.
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Atbilstīgi ES konkurences tiesībām uzņēmumi (piemēram, satelītpārraides veicēji) var brīvi 
un neatkarīgi izvēlēties teritorijas, kurās tie vēlas darboties. Tādējādi principā ir pieļaujams 
satelītpārraides veicējiem ierobežot savas darbības vietu ar vienu dalībvalsti.

Satelītpārraides operatoru lēmums neveikt pārraides ārpus kādas noteiktas dalībvalsts 
robežām var arī būt saistīts ar satura licencēm, kas tiek ekskluzīvi piešķirtas noteiktai 
teritorijai. Eiropas Tiesa 2011. gada oktobrī Premjeru Līgas/Murphy lietas spriedumā1

apstiprināja savu iepriekšējo judikatūru un atkārtoti paziņoja, ka, neskatoties uz to, ka 
noteiktos apstākļos absolūtas teritoriālas aizsardzības klauzulas licenzēšanas nolīgumos var 
būt ES konkurences tiesību pārkāpums, teritoriāli ekskluzīvas licences piešķiršana tikai pati 
par sevi nav konkurenci ierobežojoša.

Attiecībā uz apgalvojumu par konkurenci ierobežojošo vertikālo integrāciju starp TV 
kanāliem un satelītsistēmām vai kabeļu sistēmām Komisija atzīmē, ka šādas vertikālas 
integrācijas mērogs ir neskaidrs, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis lūgumraksta 
iesniedzējs, un, cik Komisijai ir zināms, situācija dalībvalstu starpā ievērojami atšķiras. 
Turklāt no ES konkurences tiesību redzespunkta, lai lemtu, vai kāda uzņēmuma vienpusēja 
rīcība nozīmē ES konkurences noteikumu pārkāpumu (LESD 102. pants), ir jābūt norādei, ka 
tam ir dominējošs stāvoklis attiecīgajā tirgū un ka tā rīcība ir šā stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana. Tas ir atkarīgs no daudzu faktu, tiesisko un ekonomisko elementu kopuma, par 
kuriem lūgumraksta iesniedzējs nesniedz norādes.

Visbeidzot, tā kā jautājumi, uz kuriem lūgumraksta iesniedzējs atsaucas, konkrēti attiecas uz 
Apvienoto Karalisti, šķiet, ka valsts iestādes, tostarp Godīgas tirdzniecības birojs un Ofcom, ir 
tās, kas var piemērot arī ES konkurences noteikumus. Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja 
prasību par nepieciešamību ieviest īpašus tiesību aktus, ar ko nosaka TV kanālu nošķiršanu no 
satelītsistēmām vai kabeļu sistēmām, kuras tos pārraida, Komisija atzīmē, ka vajadzība pēc 
šādiem īpašiem tiesību aktiem pašreizējā posmā nav saskatāma un tāpēc tā nav paredzēta.

Secinājums

Ņemot vērā šos apsvērumus, Komisija iesaka neuzsākt nekādu darbību.

                                               
1 Tiesas 2012. gada 4. oktobra spriedums Football Association Premier League Ltd pret Karen Murphy, 

apvienotās lietas C-403/08 un C-429/08.


