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Betreft: Verzoekschrift 0903/2012, ingediend door Graham Wheeler (Britse 
nationaliteit), over de liberalisering van via satelliet uitgezonden content

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich dat distributeurs van via satelliet uitgezonden audiovisuele content nog 
steeds nagenoeg een monopoliepositie hebben en naar verluidt hoge tarieven rekenen voor de 
toegang ertoe. Hij dringt aan op wetgeving waarmee een scheiding wordt afgedwongen tussen 
tv-kanalen en satelliet- of kabelplatforms waarop deze worden uitgezonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Volgens indiener besluiten satellietomroepen die audiovisuele content uitzenden om ondanks 
het grensoverschrijdende bereik van de satelliet slechts binnen de grenzen van een bepaalde 
lidstaat uit te zenden. Op die manier ontstaan er lokale monopolies (één enkele satellietzender 
per lidstaat). Indiener stelt dat dit satellietzenders een economisch voordeel biedt ten opzichte 
van andere zenders die derhalve niet op gelijke voet kunnen concurreren voor de aankoop van 
premium content. Teneinde deze situatie te verhelpen, verzoekt indiener om de invoering van 
wetgeving waarmee een scheiding wordt afgedwongen tussen tv-kanalen en satelliet- of 
kabelplatforms waarop deze worden uitgezonden. Volgens indiener is het mogelijk om met 
een dergelijke scheiding dezelfde premium content via verscheidene platforms uit te zenden, 
een einde te maken aan het tijdperk waarin exclusieve rechten worden verleend voor 
uitzendingen op lokaal niveau en zo het concurrentievermogen in de EU te bevorderen.
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Opmerkingen van de Commissie

Overeenkomstig het mededingingsrecht van de EU zijn ondernemingen (zoals 
satellietomroepen) vrij om zelf te beslissen waar ze uitzenden. Het is dus in principe 
toegestaan voor satellietzenders om hun uitzendgebied te beperken tot een lidstaat.

Het besluit van satellietomroepen om niet buiten een bepaalde lidstaat uit te zenden kan ook 
voortkomen uit het feit dat de contentlicenties waarover zij beschikken uitsluitend voor 
bepaalde gebieden geldig zijn. In oktober 2011 bevestigde het Europese Hof van Justitie in 
het arrest van Premier League/Murphy1 zijn eerdere jurisprudentie en bekrachtigde opnieuw 
dat terwijl bedingen voor absolute gebiedsbescherming die in licentieovereenkomsten 
opgenomen zijn in strijd kunnen zijn met het EU-mededingingsrecht, het louter verlenen van 
een exclusieve licentie voor een bepaald gebied niet als zodanig concurrentiebeperkend is.

Met betrekking tot de vermeende concurrentiebeperkende verticale integratie tussen tv-
kanalen en satelliet- of kabelplatforms, wijst de Commissie erop dat uit de door indiener 
verstrekte informatie niet kan worden afgeleid in hoeverre deze verticale integratie voorkomt 
en dat er, volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, grote verschillen bestaan 
tussen de lidstaten. Bovendien moet volgens het EU-mededingingsrecht worden aangetoond 
dat een onderneming een machtspositie inneemt op de desbetreffende markt en hiervan 
misbruik maakt, voordat kan worden bepaald of er bij het eenzijdig optreden van deze 
onderneming sprake is van schending van de EU-mededingingsregels (artikel 102 VWEU). 
Daartoe moeten een reeks feitelijke, juridische en economische aspecten worden onderzocht 
waarover indiener geen informatie verschaft.

Aangezien de kwesties waar indiener naar verwijst specifiek betrekking hebben op het 
Verenigd Koninkrijk, lijken ten slotte de nationale instanties, waaronder het Office of Fair 
Trading en Ofcom, de aangewezen instanties te zijn voor het toepassen van de EU-
mededingingsregels. Wat betreft de bewering van indiener over de behoefte aan specifieke 
wetgeving waarmee een scheiding wordt afgedwongen tussen tv-kanalen en satelliet- of 
kabelplatforms waarop deze worden uitgezonden, merkt de Commissie op dat een dergelijke 
specifieke wetgeving in dit stadium niet noodzakelijk is en dus niet wordt overwogen.

Conclusies

Tegen deze achtergrond stelt de Commissie voor om geen maatregelen te nemen.

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 4 oktober 2012, Football Association Premier League Ltd/Karen Murphy, 

gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08.


