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Suġġett: Petizzjoni 0903/2012, imressqa minn Graham Wheeler, ta’ ċittadinanza 
Ingliża dwar il-liberalizzazzjoni tal-kontenut imxandar bis-satellita

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeplora li d-distributuri ta’ kontenut awdjoviżiv tas-satellita għad għandhom 
il-kważi monopolju u allegatament jitolbu prezzijiet għolja għall-aċċess. Hu qed jitlob għall-
introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni li twassal għas-separazzjoni tal-istazzjonijiet tat-televiżjoni 
minn pjattaformi tas-satellita jew tal-kejbil li jkunu fuqhom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Skont il-petizzjonant, xandara ta’ kontenut awdjoviżiv tas-satellita, minkejja li s-satellita 
m’għandhiex fruntiera, iddeċiedew li jillimitaw ix-xandir tagħhom għall-fruntieri ta’ Stat 
Membru wieħed. Imġiba bħal din twassal għall-ħolqien ta’ monopolji lokali (xandar tas-
satellita wieħed biss fi Stat Membru wieħed). Skont il-petizzjonant dan jagħti lix-xandara tas-
satellita vantaġġ ekonomiku fuq xandara oħra li ma jistgħux għalhekk jikkompetu b’mod 
ugwali għax-xiri ta’ kontenut premium. Biex isolvi din is-sitwazzjoni, il-petizzjonant qed 
jitlob għall-introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni li twassal għas-separazzjoni tal-istazzjonijiet tat-
televiżjoni mill-pjattaformi tas-satellita jew tal-kejbil li jkunu fuqhom. Skont il-petizzjonant, 
separazzjoni bħal din tippermetti diversi pjattaformi li jkollhom fuqhom l-istess kontenut 
premium, ittemm l-era tad-drittijiet esklussivi ta’ xandara lokali u għaldaqstant trawwem il-
kompetizzjoni fl-UE. 
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Skont id-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE, impriżi (bħax-xandara tas-satellita) huma liberi li 
jagħżlu b’mod indipendenti t-territorji li fuqhom jixtiequ joperaw. Għaldaqstant, fil-prinċipju 
ix-xandara tas-satellita jistgħu jillimitaw iż-żona tal-operat tagħhom għal Stat Membru 
wieħed. 

Id-deċiżjoni tax-xandara tas-satellita biex ma jxandrux barra minn Stat Membru speċifiku 
tista’ wkoll tkun ġejja minn liċenzji tal-kontenut tal-bażi li ngħataw b’mod esklussiv għal ċerti 
territorji. F’Ottubru 2011, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza tal-Premier 
League/Murphy1 ikkonfermat il-każistika preċedenti tagħha u reġgħet tenniet li, filwaqt li 
f’ċerti ċirkustanzi klawżoli ta’ protezzjoni territorjali assoluta fi ftehimiet tal-liċenzja jistgħu 
jiksru d-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE, is-sempliċi għotja ta’ liċenzja esklussiva territorjali 
mhix fiha nnifisha antikompetittiva. 

Rigward l-integrazzjoni vertikali antikompetittiva ddikkjarata bejn stazzjonijiet tat-televiżjoni 
u pjattaformi tas-satellita jew tal-kejbil, il-Kummissjoni tinnota li l-firxa ta’ integrazzjoni 
vertikali bħal din mhix ċara abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u, skont l-
għarfien tal-Kummissjoni, is-sitwazzjoni tvarja ħafna bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, 
mill-perspettiva tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE, jekk imġiba unilaterali ta’ impriża twassal 
għal ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE (l-Artikolu 102 TFUE) teħtieġx li turi li hija 
għandha pożizzjoni dominanti fuq is-suq rilevanti u li l-imġiba tagħha twassal għal abbuż ta’ 
pożizzjoni bħal din. Dan jiddependi fuq firxa ta’ elementi fattwali, legali u ekonomiċi li 
għalihom il-petizzjonant ma jipprovdix indikazzjonijiet.

Fl-aħħar nett, safejn il-kwistjonijiet li l-petizzjonant qed jirreferi għalihom huma speċifiċi 
għar-Renju Unit, awtoritajiet nazzjonali, inkluż l-Uffiċċju tal-Kummerċ Ġust u Ofcom, jidhru 
li qegħdin f’qagħda tajba biex japplikaw ukoll ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE. Fir-rigward 
tat-talba tal-petizzjonant dwar il-ħtieġa għall-introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni speċifika dwar is-
separazzjoni tal-istazzjonijiet tat-televiżjoni minn pjattaformi tas-satellita jew tal-kejbil li 
jkunu fuqhom, il-Kummissjoni tinnota li l-ħtieġa għal-leġiżlazzjoni speċifika bħal din ma 
tidhirx neċessarja f’dan l-istadju u għalhekk mhix prevista.

Konklużjonijiet

Fuq dan l-isfond, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li ma tittieħed ebda azzjoni.

                                               
1 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Ottubru 2012, 
Football Association Premier League Ltd vs Karen Murphy, Kawżi konġunti C-403/08 u C-429/08


