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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0261/2009, ko iesniedza Luksemburgas valstspiederīgais 
Callisto Genco, par iespējamiem Luksemburgas veiktiem Eiropas Savienības 
tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz piekļuvi informācijai saistībā ar 
satelītantenas uzstādīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Luksemburga pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus, 
ko noteikusi Eiropas Kopienu Tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa, par piekļuvi informācijai, 
jo šajā jomā netiek nodrošināts atbilstošs regulējums. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis 
regulējuma trūkums, ko vēl vairāk saasina noteikumi attiecībā uz kopīpašumu, rada virkni 
ierobežojumu iedzīvotājiem, kuri vēlas uzstādīt satelītantenu, to faktiski padarot par 
neiespējamu. Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību vietējā līmeņa tiesā un par šo 
jautājumu sazinājies ar Eiropas Komisiju. Viņš meklē informāciju par iespēju piespiest 
Luksemburgu pieņemt tiesību aktu par piekļuvi informācijai un lūdz Eiropas Parlamentu 
izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uztvert televīzijas kanālus, ko izplata ar satelīta starpniecību, 
bet viņš nevar uzstādīt satelītantenu sava dzīvokļa ārpusē kopīpašuma noteikumu dēļ. Antenu, 
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iespējams, varētu uzstādīt uz balkona (iekšpusē, šajā gadījumā — ar nelabvēlīgu 
novietojumu), un jebkurai antenas ārēju kabeļu uzstādīšanai uz jumta ir nepieciešams 
palielināts kopīpašuma kvorums (750/1000), ko panākt ir gandrīz neiespējami.

Komisijas novērojumi saistībā ar lūgumrakstu
Komisija pasludināja tiesības uz satelītantenu katrai privātpersonai iekšējā tirgū savā 
2001. gada 27. jūnija Ziņojumā par brīvas preču un pakalpojumu aprites vispārējo principu 
piemērošanu, EK līguma 28. un 49. pants, saistībā ar satelītantenu izmantošanu1.

Šī iespēja izriet gan no uzskatu paušanas brīvības, tas ir, izplatīt un saņemt informāciju, kas 
noteikta Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantā, gan arī no radio un televīzijas pārraižu 
un pakalpojumu brīvas aprites un saņemšanas Eiropas Kopienā principa — EK līguma
49. pants.

Tādējādi Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā savā 1990. gada 22. maija Autronic spriedumā2 atzina, 
ka televīzijas pārraides uztveršana ar satelītu pieder pie tiesībām uz uzskatu paušanas brīvību, 
kas atzītas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantā, tiesībās ir iekļauta uzskatu brīvība, 
informācijas vai ideju saņemšanas vai sniegšanas brīvība, kurās nedrīkst iejaukties valsts 
varas iestādes un neņemot vērā robežas.
Eiropas Kopienu Tiesa no savas puses 2001. gada 29. novembra spriedumā De Coster lietā3
lēma, ka satelītantenu uzstādīšanas ierobežojumi ir šķēršļi televīzijas apraides pakalpojumu 
brīvai saņemšanai un to iespējamie attaisnojumi ir jānovērtē, ņemot vērā EK līguma 
49. pantu. Šajā kontekstā Eiropas Kopienas Tiesa vienmēr sprieda, ka ikvienu pasākumu, kas 
ierobežo brīvu pakalpojumu sniegšanu, var attaisnot tikai, ja tas tiek piemērots 
nediskriminējoši, ja tas atbilst primāriem vispārējo interešu iemesliem un ja tas ir piemērots, 
lai nodrošinātu tā izvirzītā mērķa īstenošanu, un nepārsniedz mērķa sasniegšanai 
nepieciešamo (2002. gada 15. janvāra spriedums lietā C-439/99 Komisija/Itālija, 23. punkts).
Tomēr Komisijai jāuzsver, ka EK līguma 226. pants nosaka tās kā līguma uzraudzītājas 
rīcības ierobežojumus un ka tā var rīkoties tikai pret dalībvalstu trūkumiem, pildot to 
saistības, kas izriet no līguma. Pēc Komisijas rīcībā esošās informācijas šķiet, ka grūtības, ar 
ko saskāries lūgumraksta iesniedzējs, lai uzstādītu satelītantenu, ir saistītas nevis ar kādiem 
noteikumiem šī jēdziena šaurā izpratnē, bet ar tās ēkas kopīpašuma noteikumiem, kurā viņš 
dzīvo. Tāpēc, pirmkārt, valsts tiesām ir jāpiemēro kopienas tiesības, jāpārbauda šīs lietas fakti 
saistībā ar principiem, ko izklāstījusi Eiropas Kopienu Tiesa, ko Komisija atgādināja savā 
iepriekš minētajā ziņojumā.
Šajā nolūkā Eiropas Kopienu Tiesa saskaņā ar brīvas pakalpojumu aprites pastāvīgo 
judikatūru (saskaņā ar EK līguma 49. pantu) neizšķir novēršamos šķēršļus pēc to izcelsmes un 
gluži otrādi precizē, ka šīs pamatbrīvības ierobežojumu aizliegums jāievēro ne tikai valsts 
varas iestāžu rīcībā, bet tas attiecas arī uz cita veida noteikumiem, kas kolektīvā veidā regulē 
pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi Tiesa sprieda, ka Kopienas pamatmērķis, brīvas 
pakalpojumu aprites šķēršļu novēršana, būtu apdraudēts, ja nelikvidētu ne tikai valsts radītos 
šķēršļus, bet arī šķēršļus, kas rodas no asociāciju un organizāciju, uz kurām neattiecas 

                                               
1 COM(2001)0351 galīgā redakcija
2 Lieta Autronic AG pret Šveici, prasība Nr. 12726/87
3 Lieta C-17/00
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publiskās tiesības, juridiskās patstāvības izmantošanas (t. i., citu starpā spriedumi: 1974. gada 
12. decembra spriedums lietā 36/74 Walrave; 1977. gada 9. jūnija spriedums lietā 90/76 van 
Ameyde; 1976. gada 14. jūlija spriedums lietā 13/76 Donà; 1995. gada 15. decembra 
spriedums lietā C-415/93 Bosman; 2000. gada 13. aprīļa spriedums lietā C-176/96 Lehtonen
u. c.).
Tādējādi attiecībā uz kolektīvām ēkām individuālās tiesības uzstādīt satelītantenu jāizmanto, 
ievērojot noteiktus informācijas un sadarbības noteikums, kas raksturīgi tieši šīm ēkām, un 
savstarpēji jānovērtē attiecībā uz katru konkrēto lietu. Taču šo tiesību izmantošanu nedrīkstētu 
kavēt pārāk apgrūtinoši uzstādīšanas un izmantošanas noteikumi, kas varētu ierobežot katras 
privātpersonas iespēju uztvert visas viņa izvēlētās pārraides, nekādā gadījumā arī vispārējs 
aizliegums vai nemotivēts vai nelabvēlīgs atteikums, piemēram, estētisku iemeslu dēļ.
Ir jāuzsver, ka vispārējs un absolūts aizliegums būtu grūti pieņemams saskaņā ar iepriekš 
minētajiem noteikumiem, ja tā rezultātā pilnībā tiktu atņemtas uzskatu paušanas un 
informācijas un pakalpojumu brīvas saņemšanas pamattiesības. Protams, ka ir iespējams 
noteikt noteikumus, lai tiktu ierobežota ietekme uz ēku, bet iespēja izmantot antenu ir 
jāsaglabā, tam nenosakot noteikumus, kas būtu pārāk apgrūtinoši ēkai vai ieinteresētajai 
personai. Visu šo elementu izvērtēšanai ir jāizskata katrs atsevišķais gadījums, ņemot vērā 
visus lietas faktus.

Secinājumi
Komisija nevar iejaukties konkrētajā gadījumā ierobežojumu dēļ, ko nosaka EK līguma 
226. pants. Tā uzsver, ka iepriekš izklāstītie noteikumi ir ievērojami atkarīgi no katra 
gadījuma apstākļiem un valstu tiesas nepieciešamības gadījumā tos var interpretēt.”


