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Szanowny Panie Rzeczniku,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji („KRRiT”) z uwagą zapoznała się z Pana
pismem z dnia 12 lipca 2021 r. dotyczącym postępowania o udzielenie spółce
TVN S.A. z siedzibą w Warszawie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu
koncesji Nr 474/2011-T na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny
programu telewizyjnego pod nazwą „TVN 24”.
Uprzejmie informuję Pana, że KRRiT prowadzi postępowanie koncesyjne na
podstawie obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności ustawy z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, „ustawa”).
KRRiT analizuje strukturę własnościową spółki TVN S.A. w kontekście jej
zgodności z art. 35 ustawy, określającym warunki uczestniczenia podmiotów
zagranicznych w spółkach mających polską koncesję. Analiza ta dotyczy wszystkich
koncesji spółki TVN S.A., zaś obecnie rozpatrywane są wnioski złożone przez
spółkę o udzielenie koncesji na kolejny okres dla programów „TVN 24” i „TVN
siedem”. Spółka TVN S.A. jest bowiem spółką zależną od spółki holenderskiej
(podmiotu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), która to spółka holenderska
jest jednocześnie zależna od podmiotu spoza EOG (spółki amerykańskiej).
Przedmiotem badania KRRiT jest to, czy struktura własnościowa spółki TVN S.A.
jest zgodna z art. 35 ustawy i spełnia wyjątek przewidziany w art. 35 ust. 3 ustawy
w sytuacji, gdy bezpośrednim akcjonariuszem TVN S.A. jest spółka z siedzibą
w EOG, a kontrolującym tę spółkę z EOG udziałowcem jest spółka z USA.
Sprawa wniosku spółki TVN S.A. o udzielenie koncesji na kolejny okres dla
programu „TVN 24” wielokrotnie była przedmiotem obrad KRRiT. W toku
postępowania KRRiT prowadzi korespondencję z nadawcą, zleciła analizy prawne,
nadawca przesłał także swoje analizy i opinie prawne. KRRiT zwróciła się również
do nadawcy z pytaniem o szczegóły fuzji AT&T Discovery.
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Obecnie KRRiT uczestniczy także w opiniowaniu procesu legislacyjnego
zmierzającego do znowelizowania art. 35 ustawy (poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji, druk nr 1389 z dnia 7 lipca br.), bowiem kształt
przyjętych przepisów może mieć wpływ na przedmiotowe postępowania.
Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.
Z poważaniem
Witold Kołodziejski
Dokument podpisany elektronicznie
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