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Ref.: Petiția nr. 0903/2012, adresată de Graham Wheeler, de cetățenie britanică, privind 
liberalizarea conținutului difuzat prin satelit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deplânge faptul că distribuitorii de conținut audiovizual prin satelit dețin încă 
cvasimonopoluri și percep tarife de acces aparent extrem de ridicate. Acesta solicită 
introducerea unei legislații care să oblige separarea canalelor TV de platformele de distribuție 
prin satelit sau prin cablu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Potrivit petiționarului, difuzorii de conținut audiovizual prin satelit au decis să restricționeze 
transmisia lor la frontierele unui stat membru, în ciuda dimensiunii fără frontiere a satelitului. 
Un astfel de comportament duce la crearea unor monopoluri locale (doar un singur difuzor de 
programe prin satelit pe teritoriul unui stat membru). Potrivit petiționarului, acest lucru oferă 
un avantaj economic difuzorilor de programe prin satelit în detrimentul altor difuzori, care, 
prin urmare, nu pot concura în condiții de egalitate pentru achiziționarea de conținut premium. 
Pentru a rezolva această situație, petiționarul solicită introducerea unei legislații care să oblige 
separarea canalelor TV de platformele de distribuție prin satelit sau prin cablu. Potrivit 
petiționarului, o astfel de separare ar permite mai multor platforme să difuzeze același 
conținut premium, să pună capăt erei drepturilor exclusive locale de difuzare și, prin urmare, 
ar încuraja concurența la nivelul UE. 
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Observațiile Comisiei 

În temeiul legislației UE în materie de concurență, întreprinderile (cum ar fi difuzorii de 
programe prin satelit) sunt libere să aleagă în mod independent teritoriile în care ele doresc să 
funcționeze. Prin urmare, este posibil, în principiu, ca difuzorii de programe prin satelit să își 
limiteze zona de desfășurare a activității la un singur stat membru. 

Decizia difuzorilor de programe prin satelit de a nu difuza programe în afara unui anumit stat 
membru poate să rezulte, de asemenea, din licențele de conținut subiacente acordate în mod 
exclusiv pentru anumite teritorii. În octombrie 2011, Curtea de Justiție a UE a confirmat, în 
Hotărârea pronunțată în cauza Premier League/Murphy1, jurisprudența sa anterioară și a 
reafirmat faptul că, deși în anumite circumstanțe clauzele privind protecția teritorială absolută 
pot încălca legislația UE în materie de concurență, simpla acordare a unei licențe teritoriale 
exclusive nu este, în sine, anticoncurențială. 

În ceea ce privește pretinsa integrare verticală anticoncurențială între canalele TV și 
platformele de distribuție prin satelit sau prin cablu, Comisia observă că, pe baza informațiilor 
furnizate de petiționar, gradul acestei integrări verticale nu este clar și, potrivit cunoștințelor 
Comisiei, situația variază foarte mult între statele membre. Mai mult, din perspectiva 
legislației UE în materie de concurență, în cazul în care comportamentul unilateral al unei 
întreprinderi constituie o încălcare a normelor de concurență ale UE (articolul 102 din TFUE) 
se impune demonstrarea faptului că aceasta are o poziție dominantă pe piața relevantă, iar 
comportamentul său constituie un abuz de această poziție. Acest lucru depinde de o serie de 
elemente faptice, juridice și economice despre care petiționarul nu oferă informații.

În cele din urmă, în măsura în care chestiunile la care se referă petiționarul sunt specifice 
Regatului Unit, se pare că autoritățile naționale, inclusiv Office of Fair Trading (autoritatea 
britanică competentă în domeniul concurenței) și Ofcom, sunt în măsură să aplice, de 
asemenea, normele UE în materie de concurență. În ceea ce privește afirmația petiționarului 
cu privire la necesitatea de a introduce o legislație specifică privind separarea canalelor TV de 
platformele de distribuție prin satelit sau prin cablu, Comisia observă că în acest moment 
necesitatea unei astfel de legislații specifice nu este evidentă și, prin urmare, nu este avută în 
vedere.

Concluzie

În acest context, Comisia propune să nu se ia nicio măsură.

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție din 4 octombrie 2012, Football Association Premier League Ltd/Karen Murphy, 

cauzele conexate C-403/08 și C-429/08.


