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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0261/2009, którą złożył Callisto Genco (Luksemburg) w sprawie 
domniemanych naruszeń przez Luksemburg prawodawstwa europejskiego 
dotyczącego dostępu do informacji w związku z instalacją anteny satelitarnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że Luksemburg narusza prawodawstwo europejskie i orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawie dostępu do informacji, ponieważ dziedzina ta nie jest odpowiednio 
uregulowana. Składający petycję utrzymuje, że brak uregulowań sprawił, iż rozporządzenia
w sprawie współwłasności nałożyły liczne ograniczenia na osoby pragnące zainstalować 
antenę satelitarną, a praktycznie to uniemożliwiły. Wniósł on skargę do miejscowego sądu 
rejonowego i skontaktował się w tej sprawie z Komisją Europejską. Poszukuje on informacji 
na temat możliwości przyjęcia przez Luksemburg prawa dotyczącego dostępu do danych
i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję chciałby odbierać programy telewizji satelitarnej, nie może jednak 
zainstalować anteny satelitarnej na zewnątrz mieszkania z powodu przepisów dotyczących
współwłasności. Antena mogłaby ewentualnie zostać zainstalowana na balkonie (wewnątrz i,
w danym przypadku, w niekorzystnym położeniu), a wszelkie próby umieszczenia 
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przewodów na zewnątrz lub anteny na dachu wymagałyby uzyskania zgody dużej liczby 
współwłaścicieli (co najmniej 750 z 1000), co jest prawie niemożliwe do osiągnięcia.

Uwagi Komisji dotyczące petycji
Komisja wymieniła prawo osób prywatnych do korzystania z anteny satelitarnej na rynku
wewnętrznym w swoim komunikacie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie stosowania 
ogólnych zasad swobodnego przepływu towarów i usług – art. 28 i 49 WE – w zakresie 
korzystania z anten satelitarnych1.

Prawo to wynika zarówno z wolności wyrażania opinii, to jest rozpowszechniania
i otrzymywania informacji, zagwarantowanej w art. 10 europejskiej konwencji praw 
człowieka, jak i z zasady swobodnego przepływu i odbioru usług oraz programów radiowych
i telewizyjnych we Wspólnocie Europejskiej – art. 49 traktatu WE.

W tym kontekście Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł w swoim 
wyroku w sprawie Autronic z dnia 22 maja 1990 r.2, że odbiór programów telewizji 
satelitarnej jest elementem prawa do wolności wyrażania opinii uznanego w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka i obejmującego wolność posiadania poglądów oraz 
otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez 
względu na granice państwowe.

Z kolei Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł w wyroku w sprawie 
De Coster z dnia 29 listopada 2001 r.3, że ograniczenia dotyczące instalacji anten 
satelitarnych stanowią przeszkodę w swobodnym odbiorze usług telewizyjnej działalności 
transmisyjnej, a ich ewentualne uzasadnienie powinno być rozpatrywane w świetle art. 49 
traktatu WE. W tym kontekście Trybunał stale orzekał, że wszelkie środki ograniczające 
swobodę świadczenia usług mogą być uzasadnione jedynie w przypadku, gdy są stosowane
w sposób niedyskryminacyjny, spełniają nadrzędne wymogi interesu ogólnego, są właściwe 
do realizacji celu, któremu służą, i nie wykraczają poza zakres niezbędny do osiągnięcia tego 
celu (wyrok z dnia 15 stycznia 2002 r., Komisja przeciwko Włochom, sprawa C-439/99, 
punkt 23).

Należy jednak podkreślić, że w art. 226 traktatu WE określono granice działań Komisji jako 
strażniczki traktatu i stwierdzono, że Komisja może podejmować działania jedynie
w przypadku uchybień państw członkowskich w wykonywaniu ich zobowiązań wynikających
z traktatu. Zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu Komisji trudności z instalacją
anteny satelitarnej napotkane przez składającego petycję wynikają nie z przepisów 
wykonawczych w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale z regulaminu współwłasności budynku,
w którym mieszka składający petycję. Rozpatrzenie przedstawionych faktów w związku
z tezami sformułowanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
i przywołanymi przez Komisję we wspomnianym komunikacie należy zatem do sądów 
krajowych, które są główną instancją w przypadku stosowania prawa wspólnotowego.

W tym kontekście Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
w dziedzinie swobodnego przepływu usług (w rozumieniu art. 49 traktatu WE), nie dokonuje 
rozróżnienia przeszkód, które należy usunąć, ze względu na ich źródło, przeciwnie –
                                               
1 COM(2001) 0351 wersja ostateczna.
2 Sprawa Autronic AG przeciwko Szwajcarii, skarga nr 12726/87.
3 Sprawa C-17/00.
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precyzuje on, że zakaz ograniczania tej podstawowej wolności odnosi się nie tylko do 
działalności władz publicznych, lecz także obejmuje przepisy o innym charakterze mające na 
celu zbiorowe uregulowanie świadczenia usług. Trybunał orzekł też, że podstawowy cel 
Wspólnoty, którym jest zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie usług, byłby 
zagrożony, gdyby oprócz barier nakładanych przez państwo nie zostały usunięte przeszkody 
wynikające z wykonywania uprawnień w zakresie niezależności p r a w n e j  przez
stowarzyszenia i instytucje, które nie podlegają prawu publicznemu (zob. m.in. wyroki:
w sprawie 36/74 Walrave z dnia 12 grudnia 1974 r.; w sprawie 90/76 van Ameyde z dnia 
9 czerwca 1977 r.; w sprawie 13/76 Donà z dnia 14 lipca 1976 r.; w sprawie C-415/93
Bosman z dnia 15 grudnia 1995 r.; w sprawie C-176/96 Lehtonen z dnia 13 kwietnia 2000 r., 
i in.).
W przypadku budynków mieszkalnych indywidualne prawo do instalacji anteny satelitarnej 
powinno być wykonywane w sposób nienaruszający pewnych ustaleń dotyczących 
informowania i konsultacji, właściwych dla tego rodzaju budynków, i powinno być 
rozpatrywane oddzielnie dla każdego przypadku. Wykonywanie tego prawa nie powinno 
jednak podlegać ograniczeniom związanym z nadmiernie kosztownymi warunkami instalacji
i korzystania, których skutkiem byłoby zawężenie możliwości odbioru przez osobę prywatną 
wszystkich wybranych przez nią programów, ani też tym bardziej ogólnemu zakazowi lub 
odmowie nieuzasadnionej bądź motywowanej np. względami estetycznymi.
Należy podkreślić, że ogólny i całkowity zakaz były trudny do przyjęcia w świetle 
wymienionych wyżej przepisów, ponieważ mógłby doprowadzić do całkowitego zniesienia 
podstawowego prawa do wyrażania opinii i swobodnego odbioru informacji i usług. Można 
oczywiście wprowadzić przepisy ograniczające oddziaływanie anteny na budynek, ale 
możliwość korzystania z anteny na warunkach, które nie byłyby zbyt kosztowne dla budynku 
czy osoby zainteresowanej, musi zostać zachowana. Wszystkie te uwarunkowania wymagają
w związku z tym indywidualnego podejścia do każdego przypadku, z uwzględnieniem
wszystkich okoliczności stanu faktycznego.

Wniosek
Komisja nie może podjąć działań w omawianym przypadku z powodu ograniczeń nałożonych
w art. 226 traktatu WE. Komisja podkreśla, że zasady wymienione powyżej są silnie 
uzależnione od okoliczności konkretnej sprawy i, w stosownym przypadku, mogą zostać 
zinterpretowane przez sądy krajowe.


