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A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
A Bizottság közleménye az AT.40023 – Határokon átnyúló hozzáférés a fizetős televízióhoz
ügyben az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően
(2016/C 141/07)
1.

Bevezetés

(1) A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i
1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 9. cikke szerint ha a Bizottság olyan határozatot szándékozik elfogadni, amely
a jogsértés befejezését írja elő, és az érintett vállalkozások olyan kötelezettségvállalásokat ajánlanak fel, hogy
a Bizottság által számukra az előzetes értékelésben kifejezett elvárásoknak eleget tesznek, a Bizottság határozatával
ezeket a kötelezettségvállalásokat a vállalkozások számára kötelezővé teheti. Az ilyen határozat határozott időre
fogadható el és azt mondja ki, hogy a Bizottság részéről semmilyen további intézkedés nem indokolható.
(2) Ugyanezen rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság közzéteszi az ügy tömör összefoglalóját és
a kötelezettségvállalások fő tartalmát. Az érdekelt harmadik felek a Bizottság által meghatározott határidőn belül
nyújthatják be észrevételeiket.
2.

Az ügy összefoglalója

(3) 2015. július 23-án a Bizottság kifogásközlést (a továbbiakban: Kifogásközlés) fogadott el többek között
a Paramount Pictures International Limited (mint a Viacom Global (Netherlands) B.V. összefonódás általi jogutódja)
(a továbbiakban: PPIL) és a Viacom Inc. (a továbbiakban: Viacom) (a továbbiakban együttesen: Paramount) magatar
tása tekintetében. A Kifogásközlés az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti előzetes értékelésnek is
minősül.
(4) A Kifogásközlés szerint a Paramount licencmegállapodást kötött a Sky UK Limited fizetős televízióstartalomszolgáltatóval, mely megállapodás rendelkezései:
— megtiltják a Sky-nak vagy korlátozzák a Sky-t abban, hogy kiskereskedelmi fizetős televízióstartalom-szolgálta
tásait elérhetővé tegye az EGT-n belül, de az Egyesült Királyságon és Írországon kívül lakóhellyel rendelkező
vagy elhelyezkedő olyan ügyfelek számára, akiktől felszólítás nélkül ilyen kérést kapott, és/vagy
— előírják a Paramount számára, hogy azt EGT-n belül, de az Egyesült Királyságon és Írországon kívül található
műsorszolgáltatóknak megtiltsa vagy korlátozza, hogy elérhetővé tegyék kiskereskedelmi fizetős televízióstar
talom-szolgáltatásaikat az Egyesült Királyságban és Írországban lakóhellyel rendelkező vagy elhelyezkedő olyan
ügyfelek számára, akiktől felszólítás nélkül ilyen kérést kaptak (mindkét típusú rendelkezés a továbbiakban:
Vitatott Rendelkezések).
(5) A Kifogásközlés előzetes következtetése szerint a Paramount magatartása megsérti az EUMSZ 101. cikkét és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: EGT-megállapodás) 53. cikkét, mivel: i. a rendel
kezések célja az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése és az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdése szerinti
versenykorlátozás; ii. a rendelkezések gazdasági és jogi háttere nem tartalmaz olyan körülményeket, amelyek azt
igazolnák, hogy e rendelkezések nem torzítják a versenyt; és iii. a rendelkezések nem teljesítik az EUMSZ
101. cikkének (3) bekezdése és az EGT-megállapodás 53. cikkének (3) bekezdése szerinti kivételek feltételeit.
(1) HL L 1., 2003.1.4., 1. o. Az EK-Szerződés 81. és 82. cikke 2009. december 1-jei hatállyal az EUMSZ 101., illetve 102. cikkévé vált.
A két-két rendelkezés tartalmilag azonos. E közlemény értelmében az EUMSZ 101. és 102. cikkére való hivatkozást értelemszerűen az
EK-Szerződés 81. és 82. cikkére történő hivatkozásként kell érteni.
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(6) A Kifogásközlésnek szintén tárgyát képezi az egyrészről a Sky, másrészről pedig a Disney, az NBCUniversal, a Sony,
a Twentieth Century Fox és a Warner Bros által tanúsított magatartás. A Bizottság jelenleg is vizsgálja a Disney, az
NBCUniversal, a Sony, a Twentieth Century Fox, a Warner Bros és a Sky magatartásának az EUMSZ 101. cikkének
és az EGT-megállapodás 53. cikkének való megfelelőségét (ideértve a Sky-nak a Paramount és a Sky közötti licenc
megállapodások fent említett rendelkezései tekintetében tanúsított magatartását is).
3.

A felajánlott kötelezettségvállalások fő tartalma

(7) A Paramount nem ért egyet a Kifogásközlésben szereplő aggályokkal. Mindazonáltal a Bizottság versennyel
kapcsolatos aggályainak eloszlatására kötelezettségvállalásokat ajánlott fel az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének meg
felelően. A kötelezettségvállalások fő elemei a következők lennének:
a) A Paramount nem létesít, nem újít meg vagy nem hosszabbít meg olyan Fizetős Televíziós Tartalmakra
Vonatkozó Licencmegállapodást (1), amely az EGT bármely területét érintő További Kötelezettségeket keletkeztet
(vagy újít meg). Ezek meghatározásai a következők:
— a Kifogásközlésben meghatározott típusú szerződéses kötelezettségek, amelyek megakadályoznak vagy
korlátoznak egy Műsorszolgáltatót abban, hogy az EGT-n belül, de az ezen Műsorszolgáltató számára
a licencmegállapodás által engedélyezett területen kívül lakóhellyel rendelkező vagy elhelyezkedő egyedi ügy
felektől felszólítás nélkül érkező kérésre válaszoljanak („a Műsorszolgáltató Kötelezettsége”),
— a Kifogásközlésben meghatározott típusú szerződéses kötelezettségek, amelyek előírják a Paramount szá
mára, hogy megtiltsa vagy korlátozza az Európai Gazdasági Térségen belül, de egy másik Műsorszolgáltató
számára engedélyezett területen kívül elhelyezkedő Műsorszolgáltatók számára, hogy az ezen Műsorszolgál
tató számára engedélyezett területen belül lakóhellyel rendelkező vagy elhelyezkedő egyedi ügyfelektől felszó
lítás nélkül érkező kérésre válaszoljanak („Paramount Kötelezettsége”);
b) A Paramount:
— nem törekszik bíróság vagy igazságszolgáltatási fórum előtti eljárást érvényesíteni vagy indítani
a Műsorszolgáltató Kötelezettségének megsértése miatt, meglévő Fizetős Televíziós Tartalomra Vonatkozó
Licencmegállapodások tekintetében, valamint
— közvetlenül vagy közvetetten nem tartja tiszteletben vagy nem érvényesíti a Paramount Kötelezettségét meg
lévő Fizetős Televíziós Tartalomra Vonatkozó Licencmegállapodások tekintetében.
(8) A Paramount kötelezettségvállalásai egyaránt vonatkoznak a lineáris fizetős televízióstartalom-szolgáltatásokra, és –
a műsorszolgáltatóval kötött licencszerződésben (vagy külön licencszerződés(ek)ben) szereplő mértékben – az előfize
téses digitális videotéka (SVOD) szolgáltatásokra.
(9) A kötelezettségvállalások időtartama az attól a naptól számított öt év, amelyen a Paramount hivatalos értesítést kap
az 1/2003/EK rendelet 9. cikke alapján hozott bizottsági határozatról.
(10) A kötelezettségvállalások teljes anyagát közzétették angol nyelven a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján:
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
4.

Felkérés észrevételek megtételére

(11) A piaci tesztelés függvényében a Bizottság olyan határozatot kíván az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének
értelmében elfogadni, amely megállapítja a fent összefoglalt és a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján közzétett
kötelezettségvállalások kötelező jellegét.
(12) Az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket,
hogy nyújtsák be észrevételeiket a tervezett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Ezen észrevételeknek e közzété
tel napjától számított egy hónapon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. A Bizottság felkéri továbbá az érdekelt
harmadik feleket, hogy nyújtsák be észrevételeik betekinthető változatát is, amelyből az üzleti titkokat és egyéb
bizalmas részeket törölték, vagy azokat adott esetben betekinthető összefoglalóval vagy az „üzleti titok” vagy
a „bizalmas” szóval helyettesítették.
(13) Kérjük a válaszadókat, hogy válaszaikat és észrevételeiket lehetőleg indokolják meg, és ismertessék a vonatkozó
tényeket is. Amennyiben a javasolt kötelezettségvállalások bármely részével kapcsolatban problémát állapítanak
meg, kérjük, tegyenek javaslatot e probléma megoldására.
(1) „Fizetős Televíziós Tartalmakra Vonatkozó Licencmegállapodás”: olyan megállapodás, amely kizárólagos jelleggel egy műsorszolgálta
tónak (mint hasznosító) engedélyezi a hasznosítási engedély tulajdonosa meghatározott jövőbeni filmkibocsátásainak (és esetleg más
audiovizuális tartalmaknak) a hasznosítását egy korlátozott időszakon belül, melynek során a műsorszolgáltató fizetős televíziós tar
talom formájában, és – amennyiben ezt az ilyen műsorszolgáltatóval kötött linencmegállapodás (vagy külön linencmegállapodás(ok))
tartalmazza vagy tartalmazzák – előfizetéses digitális videotéka (SVOD) formájában közzé teheti a filmeket.

2016.4.22.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 141/15

(14) Az észrevételeket az AT.40023 – Határokon átnyúló hozzáférés a fizetős televízióhoz hivatkozási szám feltüntetésé
vel lehet a Bizottsághoz eljuttatni e-mailben (e-mail: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faxon (faxszám:
+32 22950128) vagy postai úton a következő címre:
European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

