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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0903/2012, którą złożył Graham Wheeler (Wielka Brytania), w sprawie 
liberalizacji treści transmitowanych przy pomocy satelity

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że dystrybutorzy treści audiowizualnych za pomocą satelity 
wciąż posiadają niemalże monopol i rzekomo pobierają wysokie opłaty za dostęp. Składa on 
petycję w sprawie wprowadzenia prawodawstwa wymuszającego oddzielenie kanałów 
telewizyjnych od platform satelitarnych lub kablowych, które je emitują.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Według składającego petycję nadawcy treści audiowizualnych za pomocą satelity, pomimo 
nieograniczonego zasięgu sygnału, postanawiają ograniczać swoje transmisje do terytorium 
jednego państwa członkowskiego. Takie postępowanie prowadzi do tworzenia lokalnych 
monopoli (tylko jeden nadawca satelitarny na jedno państwo członkowskie). Według 
składającego petycję dzięki temu nadawcy satelitarni uzyskują przewagę ekonomiczną nad 
innymi nadawcami, którzy z tego powodu nie mogą na równych zasadach konkurować przy 
zakupie treści o wysokiej oglądalności. By zmienić tę sytuację składa on petycję w sprawie 
wprowadzenia prawodawstwa wymuszającego oddzielenie kanałów telewizyjnych od 
platform satelitarnych lub kablowych, które je emitują. Zdaniem składającego petycję takie 
oddzielenie pozwoliłoby wielu platformom na transmitowanie tych samych treści o wysokiej 
oglądalności, zakończyłoby erę lokalnych wyłącznych praw do transmisji i w ten sposób 
wpłynęło na podniesienie konkurencyjności w UE. 
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Zgodnie z prawem konkurencji UE przedsiębiorstwa (takie jak nadawcy telewizji satelitarnej) 
mogą w sposób dowolny wybierać obszary, na których pragną prowadzić działalność. Dlatego 
też z zasady dopuszczalne jest, by nadawcy telewizji satelitarnej ograniczali obszar swojej 
działalności do terytorium jednego państwa członkowskiego. 

Decyzja nadawcy telewizji satelitarnej o nienadawaniu treści poza obszarem danego państwa 
członkowskiego może być również spowodowana licencjami przyznanymi na transmitowanie 
treści tylko na określonych obszarach. W październiku 2011 r. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Premier League przeciwko Murphy1 potwierdził swoje 
wcześniejsze orzecznictwo i powtórzył, że chociaż w niektórych przypadkach klauzule 
dotyczące absolutnej ochrony terytorialnej w umowach licencyjnych mogą naruszać prawo 
konkurencji UE, to przyznanie licencji o wyłączności terytorialnej nie stanowi samo w sobie 
ograniczenia konkurencyjności. 

Jeśli chodzi o rzekomą antykonkurencyjną integrację pionową pomiędzy kanałami 
telewizyjnymi a platformami satelitarnymi i kablowymi, Komisja zauważa, że skala takiej 
integracji pionowej, jeśli oprzeć się na informacjach dostarczonych przez składającego 
petycję, jest niejasna, a zgodnie ze stanem wiedzy Komisji występują w tej kwestii duże 
różnice pomiędzy państwami członkowskimi. Co więcej, z punktu widzenia prawa 
konkurencji UE jednostronne zachowanie przedsiębiorstwa stanowi naruszenie przepisów UE 
dotyczących konkurencji (art. 102 TFUE), gdy można wykazać, że przedsiębiorstwo to 
dysponuje na danym rynku dominującą pozycją oraz że jego zachowanie sprowadza się do 
nadużywania takiej pozycji. Zależy to od wielu elementów natury faktycznej, prawnej i 
ekonomicznej, co do których składający petycję nie dostarczył żadnych informacji.

Ponadto, w zakresie, w jakim poruszane przez składającego petycję kwestie odnoszą się do 
rynku Zjednoczonego Królestwa, organy krajowe, w tym Office of Fair Trading i Ofcom, 
również powinny stosować prawo UE dotyczące konkurencyjności. W odniesieniu do 
stwierdzenia składającego petycję, że istnieje potrzeba wprowadzenia szczegółowego 
prawodawstwa dotyczącego oddzielenia kanałów telewizyjnych od platform satelitarnych lub 
kablowych je transmitujących, Komisja zauważa, że potrzeba wprowadzenia takich 
szczegółowych przepisów nie jest na tym etapie oczywista i w związku z tym zmiany takie 
nie są planowane.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja nie zaleca podejmowania działań w tej kwestii.

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 października 2012 r., Football Association Premier League 

przeciw Karen Murphy, sprawy połączone C-403/08 i C-429/08.


