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При определени условия държава членка може да забрани излъчването на
изключителна основа на всички срещи от световното и европейското
първенство по футбол по платен телевизионен канал, за да гарантира на
обществеността възможността да проследи тези събития по безплатен
телевизионен канал
Когато тези състезания като цяло са от голямо значение за обществото, това
ограничение на свободното предоставяне на услуги и на свободата на установяване е
обосновано от правото на информация и от необходимостта да се гарантира широк
достъп на обществеността до телевизионните излъчвания на тези събития
Директивата относно упражняване на телевизионна дейност1 позволява на държавите
членки да забранят излъчването на изключителна основа на събития, за които смятат, че са
от голямо значение за обществото в съответните държави, когато подобно излъчване би
лишило значителна част от обществеността от възможността да проследи тези събития по
безплатен телевизионен канал.
Fédération internationale de football association (FIFA) организира финалната фаза на
световното първенство по футбол (наричано по-нататък „световното първенство“), а Union
des associations européennes de football (UEFA) организира европейското първенство по
футбол (наричано по-нататък „европейското първенство“). Продажбата на правата за
телевизионно излъчване на тези състезания представлява важен източник на приходи за
тези организации.
Белгия и Обединеното кралство изготвят съответни списъци със събития, за които се счита,
че са от голямо значение за обществото в съответната държава. Тези списъци включват поспециално, за Белгия, всички срещи от финалната фаза на световното първенство и, за
Обединеното кралство — всички срещи от финалната фаза на световното първенство и на
европейското първенство. Тези списъци са изпратени на Комисията, която ги обявява за
съвместими с правото на Съюза.
FIFA и UEFA обаче обжалват тези решения пред Общия съд, като оспорват
обстоятелството, че всички посочени срещи могат да бъдат събития от голямо значение за
обществеността в тези държави.
В постановеното на днешна дата решение Общият съд разглежда, на първо място, някои
особености, свързани с организацията на световното и европейското първенство, както и
значението на тези особености за телевизионното излъчване на посочените състезания. На
следващо място той посочва нормите от правото на Съюза и на държавите членки,
уреждащи излъчването на тези спортни прояви. На последно място Общият съд разглежда
въпроса дали притежаваните от FIFA и UEFA права на телевизионно излъчване на
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световното и европейското първенство могат да бъдат ограничени поради императивно
съображение от обществен интерес.
В това отношение Общият съд приема, че посочването на световното и европейското
първенство в съображение 18 от Директива 97/36 предполага, че когато държава членка
включва срещи от тези състезания в изготвения от нея списък, в съобщението ѝ до
Комисията не е необходимо да се посочват специални мотиви във връзка с характера им на
събитие от голямо значение за обществото. Въпреки това евентуалният извод на
Комисията, че включването на световното и европейското първенство като цяло в списък
със събития от голямо значение за обществото на дадена държава членка е съвместимо с
правото на Съюза, тъй като с оглед на характеристиките им тези състезания се разглеждат
като едно-единствено събитие, може да се оспори въз основа на конкретни доказателства,
че срещите от световното първенство, които „не са първостепенни“, и/или „обикновените“
срещи от европейското първенство2 не са от такова значение за обществото в тази
държава.
В този контекст Общият съд уточнява, че „първостепенните“ и „гала“ срещите, както и, в
рамките на европейското първенство, срещите с участие на съответния национален отбор,
са от голямо значение за зрителите в дадена държава членка и следователно могат да
бъдат включени в национален списък със събития, до които зрителите трябва да имат
достъп посредством излъчване по безплатен телевизионен канал.
Що се отнася до останалите срещи от световното и европейското първенство, Общият съд
посочва, че тези състезания могат да се разглеждат като едно-единствено събитие, а не
като сбор от отделни събития, които се разделят на „първостепенни“ срещи и срещи, които
„не са първостепенни“, или на „гала“ и „обикновени“ срещи. Така например резултатите от
срещите, които „не са първостепенни“, или от „обикновените“ срещи могат да бъдат от
значение за участието на отборите в „първостепенните“ и „гала“ срещите, поради което
зрителите могат да имат особен интерес да ги проследят.
В това отношение Общият съд отбелязва, че не може да се определи предварително — към
момента на изготвяне на националните списъци или на придобиване на правата на
излъчване — кои срещи действително ще бъдат решаващи за следващите етапи на
състезанията или ще окажат влияние върху евентуалното участие на даден национален
отбор. Поради това според Общия съд обстоятелството, че определени „обикновени“ срещи
или срещи, които „не са първостепенни“, могат да повлияят на участието в
„първостепенните“ или „гала“ срещите, може да обоснове решението на дадена държава
членка да приеме, че всички срещи от тези състезания са от голямо значение за
обществото.
Що се отнася до статистическите данни, на които се позовават жалбоподателите, за да
докажат, че „обикновените“ срещи и/или срещите, които „не са първостепенни“, не са от
голямо значение за обществото в Белгия и в Обединеното кралство, Общият съд
установява, че с оглед на броя на зрителите, отчетен за тези категории срещи от
последните световни и европейски първенства, те са привлекли значителен брой
телевизионни зрители, съществена част от които обичайно не се интересуват от
футбол.
На следващо място Общият съд приема, че при липса на хармонизация в Съюза относно
конкретните събития, които могат да се разглеждат от държавите членки като събития от
голямо значение за обществото, с директивата могат да бъдат съвместими няколко подхода
за включване на срещите от световното и европейското първенство в национален списък.
Ето защо е възможно някои държави членки да приемат, че само „първостепенните“
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срещи, „гала“ срещите и, що се отнася до европейското първенство, тези с участие на
съответния/съответните национален отбор/национални отбори са от голямо значение за
обществото им, докато други с основание смятат, че срещите, които „не са първостепенни“,
и „обикновените“ срещи също трябва да се включат в националния списък.
Освен това Общият съд заключава, че макар квалификацията на световното и на
европейското първенство като събитие от голямо значение за обществото да може да
повлияе на цената, която FIFA и UEFA ще получат за предоставянето на правата за
излъчване на тези състезания, тя не унищожава търговската стойност на тези права, тъй
като не задължава двете организации да ги прехвърлят при каквито и да е условия. Също
така макар тази квалификация да ограничава свободното предоставяне на услуги и
свободата на установяване, това ограничение е обосновано, тъй като има за цел да защити
правото на информация и да осигури широк достъп на обществеността до телевизионните
излъчвания на събития от голямо значение за обществото.
На последно място Общият съд посочва, че законодателството на Обединеното кралство не
предоставя специални или изключителни права на някои оператори.
При тези обстоятелства Общият съд постановява, че Комисията не е допуснала грешка,
като е обявила за съвместима с правото на Съюза дадената от Обединеното кралство
на всички срещи от световното и европейското първенство и дадената от Белгия на
всички срещи от световното първенство квалификация като „събития от голямо
значение“ за обществото в тези държави. Поради това се отхвърлени жалбите на FIFA
и UEFA.
ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в
срок от два месеца, считано от съобщаването му.
ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната
празнота в правото, създадена с отмяната на акта.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд.
Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.
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