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Tema: Peticija Nr. 0261/2009 dėl tariamų Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su 
teise į informaciją, pažeidimų, Liuksemburgo padarytų dėl parabolinės 
palydovinės antenos įsirengimo, kurią pateikė Liuksemburgo pilietis Callisto 
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1. Peticijos santrauka

#Peticijos pateikėjas mano, kad Liuksemburgas pažeidžia Europos Sąjungos teisės aktus, 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimus galimybių naudotis informacija srityje, kadangi ji nėra tinkamai reglamentuojama. 
Pasak peticijos pateikėjo, dėl šių teisės aktų trūkumo ir dėl bendros nuosavybės srities 
nuostatų visiems asmenims, norintiems įsirengti parabolinę anteną, primetama daug 
apribojimų ir jos įsirengti beveik neįmanoma. Peticijos pateikėjas šiuo klausimu pateikė 
skundą vietos teismui ir kreipėsi į Europos Komisiją. Jis nori gauti informacijos, ar būtų 
galima paskatinti Liuksemburgą priimti teisės aktus, kuriais reglamentuojama galimybė 
naudotis informacija, ir prašo Europos Parlamentą išnagrinėti šią bylą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009. m. gegužės 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009. m. rugsėjo 1 d.

„#Peticija

Peticijos pateikėjas nori žiūrėti palydovinės televizijos kanalų programas, tačiau dėl 
bendrasavininkių nustatytų taisyklių negali įsirengti palydovinės antenos ne savo bute. Anteną 
būtų galima įrengti balkone (viduje ir, nagrinėjamu atveju, netinkamai nukreiptą), bet norint 
įsirengti bet kokius išorės kabelius arba anteną ant stogo, reikia, kad tam didele balsų 
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dauguma (750 iš 1000) pritartų bendrasavininkiai, o tai beveik neįmanoma.

Komisijos pastabos dėl peticijos
Vidaus rinkoje galiojančią privačių asmenų teisę įsirengti parabolinę anteną Komisija 
suformulavo savo 2001 m. birželio 27 d. Komunikate dėl laisvo prekių ir paslaugų judėjimo 
bendrųjų principų taikymo (EB sutarties 28 ir 49 straipsniai) parabolinių antenų naudojimo 
srityje1.
Ši galimybė kyla iš saviraiškos laisvės, t. y. laisvės skleisti ir gauti informaciją, Europos 
žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnio ir laisvo radijo ir televizijos paslaugų ir transliacijų 
judėjimo bei priėmimo Europos Bendrijoje principo (EB sutarties 49 straipsnis).

Ši galimybė kyla iš saviraiškos laisvės, t. y. laisvės skleisti ir gauti informaciją, Europos 
žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnio ir laisvo radijo ir televizijos paslaugų ir transliacijų 
judėjimo bei priėmimo Europos Bendrijoje principo (EB sutarties 49 straipsnis).
Todėl Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre 1990 m. gegužės 22 d. sprendime Autronic 
pripažino2, kad palydovinės televizijos transliacijų priėmimas yra Europos žmogaus teisių 
konvencijos 10 straipsnyje pripažintos teisės į saviraiškos laisvę dalis, o ši teisė apima laisvę 
turėti savo nuomonę, gauti ar skleisti informaciją arba idėjas valdžios institucijų 
netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų.

Savo ruožtu, Europos Bendrijų Teisingumo Teismas sprendime De Coster, priimtame 
2001 m. lapkričio 29 d.3, nustatė, kad suvaržymai įrengti palydovines antenas yra kliūtis 
laisvai gauti televizijos programų transliavimo paslaugas ir kad galimą tokių suvaržymų 
pagrindimą reikia vertinti pagal EB sutarties 49 straipsnį. Šioje srityje Teismas nuolat 
priimdavo sprendimus, kad bet kokios priemonės, kuriomis varžomas laisvas paslaugų 
teikimas, gali būti pateisinamos tik jeigu yra taikomos nediskriminaciniu būdu, atitinka 
svarbesnius bendrojo intereso tikslus, yra tinkamos nustatytam tikslui įgyvendinti ir neviršija 
to, kas būtina jam pasiekti (2002 m. sausio 15 d. sprendimas Komisija prieš Italiją, byla C-
439/99, 23 punktas).
Tačiau Komisija turi pažymėti, kad EB sutarties 226 straipsnyje nustatytas jos, kaip Sutarties 
saugotojos, veiklos apribojimas ir kad ji gali imtis veiksmų tik jei valstybės narės nevykdo 
savo sutartinių įsipareigojimų. Iš tikrųjų sprendžiant iš Komisijos turimos informacijos 
atrodo, kad sunkumai, su kuriais peticijos pateikėjas susiduria norėdamas įsirengti parabolinę 
anteną, susiję ne su reglamentavimu tiesiogine to žodžio prasme, o su pastato, kuriame jis 
gyvena, bendros nuosavybės valdymu. Todėl šalių teisėjams tenka pareiga, visų pirma taikant 
Bendrijos teisę, išnagrinėti tokius faktus vadovaujantis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
nustatytais principais, kuriuos Komisija priminė minėtame komunikate.
Šiuo pagrindu Teisingumo Teismas, remdamasis nusistovėjusia teismų praktika laisvo 
paslaugų judėjimo srityje (pagal EB sutarties 49 straipsnį), šalintinų kliūčių neskirsto pagal 
kilmę; priešingai, jis nurodo, kad draudimas riboti šią pagrindinę laisvę turi būti taikomas ne 
tik valdžios institucijų veiklai, bet taip pat kitokiam reglamentavimui, pvz., siekiant bendrai 
sureguliuoti paslaugų teikimą. Todėl Teismas priėmė sprendimą, kad kliūčių laisvam 
                                               
1 COM(2001)0351 galutinis.
2 Byla Autronic AG prieš Šveicariją, skundas Nr. 12726/87.
3 Byla C-17/00.
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paslaugų judėjimui, kuris yra pagrindinis Bendrijos tikslas, naikinimas žlugtų, jei nebūtų 
pašalinti ne tik valstybės sukurti barjerai, bet ir kliūtys, atsiradusios asociacijoms ar 
organizacijoms, kurioms viešoji teisė netaikoma, įgyvendinant savo teisinį savarankiškumą 
(žr., tarp kitų, šiuos sprendimus: 1974 m. gruodžio 12 d. sprendimą Walrave, byla 36/74; 
1977 m. birželio 9 d. sprendimą van Ameyde, byla 90/76; 1976 m. liepos 14 d. sprendimą 
Donà, byla 13/76; 1995 m. gruodžio 15 d. sprendimą Bosman, byla C-415/93; 2000 m. 
balandžio 13 d. sprendimą Lehtonen, byla C-176/96, ir t. t.).
Todėl kolektyviniuose pastatuose individualia teise įsirengti palydovinę anteną reikia naudotis 
atsižvelgiant į tam tikrus šiems pastatams būdingus informavimo ir susitarimo būdus, ir ji turi 
būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju. Nepaisant to, kliūtimi naudotis šia teise neturėtų 
tapti nei pernelyg brangios įrengimo ir naudojimosi sąlygos, dėl kurių būtų apribota kiekvieno 
asmens galimybė priimti visas pasirinktas transliacijas, nei, juo labiau, bendrasis draudimas 
arba nepagrįstas atsisakymas ar pasipriešinimas, pvz., dėl estetinių priežasčių.
Reikia pabrėžti, kad remiantis minėtomis nuostatomis bendras absoliutus draudimas būtų 
sunkiai priimtinas, nes dėl jo pagrindinė saviraiškos ir laisvo informacijos bei paslaugų 
gavimo teisė iš esmės negalėtų būti visiškai panaikinta. Be abejo, įmanoma nustatyti taisykles, 
kurios padėtų apriboti poveikį pastatui, tačiau turi būti išsaugota galimybė naudoti anteną 
nenustatant pastatui ar suinteresuotajam asmeniui pernelyg daug kainuojančių sąlygų. Visi šie 
duomenys skatina vertinimus atlikti kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visus šios 
srities faktus.

Išvada
Komisija šiuo atveju negali įsikišti dėl apribojimų, nustatytų EB sutarties 226 straipsnyje. Ji 
pabrėžia, kad pirmiau išdėstytos taisyklės daug priklauso nuo kiekvieno atvejo aplinkybių ir 
kad tokiu atveju jas gali interpretuoti nacionaliniai teismai.#“


