Warszawa, 6 czerwca 2008 roku

STANOWISKO 
PRZEWODNICZĄCEGO KRRiT DOTYCZĄCE INFORMACJI PRASOWYCH NA TEMAT TRANSMISJI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO 2008

W związku z wprowadzającymi w błąd informacjami, zawartymi w artykule red. Łukasza Kuligowskiego „ Pub musi mieć licencję na transmisję meczów” (Gazeta Prawna 6 czerwca 2008 roku), uznaję za konieczne przekazać następujące sprostowanie.
Po pierwsze: lista ważnych wydarzeń i obowiązki nadawcy telewizyjnego są określone w art. 20 b ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Lista ta obejmuje półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej oraz wszelkie mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski. 
Po drugie: KRRiT nie mogła znowelizować obowiązującego rozporządzenia poprzez uzupełnienie listy ważnych wydarzeń o mecze turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Rozporządzenie KRRiT zostało wydane w wykonaniu delegacji z art. 20b. ust. 7 ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z tą delegacją rozporządzenie określa listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne oraz określa sposób wykonywania wyłącznych praw do  transmisji tych wydarzeń. Delegacja ustawowa ściśle określa zakres przedmiotowy rozporządzenia. W jej ramach nie jest możliwe określanie listy wydarzeń uznanych za ważne dla Polski. 
Zatem rozporządzenie KRRiT nie mogłoby być uzupełnione w sposób wskazany przez Autora – dziennikarza Gazety Prawnej.
 Po trzecie: ustawa o radiofonii i telewizji w art. 20b ust. 3 zawiera dla KRRiT odrębną delegację do wydania rozporządzenia określającego listę innych aniżeli wskazane bezpośrednio w ustawie wydarzeń uznanych za ważne. Należy zauważyć, że obydwie delegacje mają charakter fakultatywny. Rodzi się pytanie czy wydanie takiego rozporządzenia nie byłoby bardzo daleko idącą ingerencją w swobodę działalności gospodarczej nadawców? Ponadto z punktu widzenia konieczności poszanowania zasad stanowienia prawa poważne wątpliwości może też budzić twierdzenie, że w drodze rozporządzenia jest możliwe rozszerzanie katalogu ważnych wydarzeń na wszystkie mecze turnieju ME w piłce nożnej, w sytuacji gdy to ustawodawca zdecydował, które mecze są ważnymi wydarzeniami.  
I ostatnie choć nie najmniej ważne: wśród państw członkowskich Unii Europejskiej tylko Belgia przyjęła regulację rozszerzającą listę ważnych wydarzeń na wszystkie mecze turnieju finałowego ME w piłce nożnej. W pozostałych państwach regulacje są podobne do regulacji obowiązującej w Polsce.
KRRiT monitorowała na bieżąco przebieg zdarzeń związanych z prawami do transmisji telewizyjnych z EURO 2008. Wobec tego, że Telewizja POLSAT jest zobowiązana ustawowo do transmisji najważniejszych meczów oraz meczów z udziałem reprezentacji Polski, a według zapowiedzi przedstawicieli nadawcy na antenie otwartej zostanie pokazanych 27 z 31 spotkań, KRRiT uznała, że nie ma zagrożenia dla interesów odbiorców.
W związku z powyższym, wbrew temu co stwierdził Autor artykułu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przespała EURO 2008.
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