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1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0261/2009, adresată de Callisto Genco, de cetăţenie 
luxemburgheză, privind presupusele încălcări de către Luxemburg ale 
legislaţiei europene referitoare la accesul la informaţii, în legătură cu 
instalarea unei antene prin satelit

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul consideră că Luxemburg ar încălca legislaţia europeană şi jurisprudenţa Curţii 
Europene de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului privind accesul la informaţii, 
întrucât acest domeniu nu este reglementat corespunzător. Petiţionarul susţine că această lipsă 
de reglementare cumulată cu normele privind coproprietatea ridică numeroase constrângeri 
asupra tuturor celor ce doresc să instaleze o antenă prin satelit, lucru practic imposibil. 
Petiţionarul a prezentat o plângere în faţa instanţei locale şi a contactat Comisia Europeană în 
această privinţă. Petiţionarul caută informaţii cu privire la posibilitatea ca Luxemburg să 
adopte o legislaţie privind accesul la informaţii şi solicită Parlamentului European să 
examineze chestiunea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţia

Petiţionarul doreşte să recepţioneze canale de televiziune distribuite prin satelit, dar nu poate 
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să instaleze o antenă prin satelit în exteriorul apartamentului său în virtutea regulilor stabilite 
prin coproprietate. Antena poate, eventual, să fie instalată pe balcon (în interior şi, în cazul de 
faţă, cu o orientare nefavorabilă), iar orice instalare a unor cabluri exterioare sau a unei antene 
pe acoperiş trebuie să atingă un cvorum ridicat de coproprietate (750/1000), aproape imposibil
de atins.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie
Comisia a enunţat dreptul la antenă parabolică pentru particularii de pe piaţa internă în 
Comunicarea acesteia din 27 iunie 2001 privind aplicarea principiilor generale ale liberei 
circulaţii a mărfurilor şi serviciilor - articolele 28 şi 49 CE - în domeniul utilizării antenelor 
parabolice1.
Această posibilitate decurge atât din principiul libertăţii de expresie, adică de difuzare şi 
recepţionare a informaţiilor, din articolul 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului, 
cât şi din principiul liberei circulaţii şi recepţionări de servicii şi emisiuni de radioteleviziune
în Comunitatea Europeană - articolul 49 din Tratatul CE.
Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a recunoscut în hotărârea 
Autronic din 22 mai 19902 că recepţionarea de emisiuni de televiziune prin satelit face parte 
din dreptul la libertatea de expresie recunoscut prin articolul 10 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului, drept care conţine libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a
comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de 
frontiere.
De partea sa, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a stabilit în hotărârea De Coster din 
29 noiembrie 20013 că restricţiile impuse instalării de antene prin satelit constituie piedici în 
calea liberei recepţionări a serviciilor de difuzare a programelor de televiziune, iar eventualele 
lor justificări trebuie evaluate în conformitate cu articolul 49 din Tratatul CE. În acest context, 
Curtea a enunţat în mod constant că orice măsură de restricţionare a liberei prestaţii a 
serviciilor nu se justifică decât dacă este aplicată într-o manieră nediscriminatorie, dacă 
răspunde unor motive imperative de interes general şi în măsura în care este de natură să 
asigure realizarea obiectivului în cauză şi se limitează la ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestui obiectiv (hotărârea Comisiei împotriva Italiei din 15 ianuarie 2002, C-439/99, punctul
23).
Cu toate acestea, Comisia subliniază faptul că articolul 226 din Tratatul CE stabileşte o limită 
în ceea ce priveşte acţiunea sa în calitate de gardian al tratatului şi că aceasta poate să 
acţioneze numai în cazul neîndeplinirii de către statele membre a obligaţiilor care decurg din 
tratat. De fapt, potrivit informaţiilor de care dispune Comisia, se pare că dificultăţile întâlnite 
de petiţionar în legătură cu instalarea unei antene parabolice nu sunt legate de o reglementare 
în sensul strict al termenului, ci de un regulament de coproprietate a imobilului în care acesta 
locuieşte. Prin urmare, revine judecătorilor naţionali, primii responsabili cu aplicarea 
dreptului comunitar, să examineze cazul în speţă, în funcţie de principiile enunţate de Curtea 
de Justiţie a Comunităţilor Europene, caz pe care Comisia l-a reamintit în comunicarea sa, 
amintită anterior.

                                               
1 COM(2001)0351 final
2 Cauza Autronic AG vs. Elveţia, petiţia nr. 12726/87
3 Cauza C-17/00
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În acest sens, Curtea de Justiţie, conform unei jurisprudenţe constante în domeniul liberei 
circulaţii a serviciilor (în sensul articolului 49 din Tratatul CE), nu face distincţie în funcţie de 
originea obstacolelor care trebuie eliminate şi precizează, în schimb, că interdicţia restricţiei 
acestei libertăţi fundamentale nu se impune numai acţiunii autorităţilor publice, ci se extinde, 
de asemenea, la reglementări de altă natură, care vizează rezolvarea colectivă a problemei 
privind prestarea serviciilor. Astfel, Curtea a decis că eliminarea obstacolelor în calea liberei 
circulaţii a serviciilor, obiectiv fundamental pentru Comunitate, ar fi compromisă dacă nu s-ar 
elimina, pe lângă barierele create de stat, barierele care rezultă din exercitarea autonomiei 
juridice din partea asociaţiilor sau organismelor care nu sunt reglementate de dreptul public 
(vezi, între altele, hotărârile: Walrave din 12 decembrie 1974, cauza 36/74; van Ameyde din 9 
iunie 1977, cauza 90/76; Donà din 14 iulie 1976, cauza 13/76; Bosman din 15 decembrie 
1995, cauza C-415/93; Lehtonen din 13 aprilie 2000, cauza C-176/96 etc.).

Astfel, în cadrul imobilelor colective, dreptul individual de instalare a unei antene prin satelit 
trebuie exercitat respectând anumite modalităţi de informare şi de consultare adecvate, în 
special în cazul acestor imobilele, şi trebuie evaluat în funcţie de fiecare caz în speţă. Totuşi, 
exercitarea acestui drept nu ar trebui împiedicată nici prin modalităţi de instalare şi utilizare 
excesiv de costisitoare care ar avea drept efect restrângerea posibilităţii fiecărui particular de a 
beneficia de toate emisiunile dorite, nici - cu atât mai mult - de o interdicţie generală sau un 
refuz nemotivat sau ostil, de exemplu, din motive estetice.
Trebuie subliniat faptul că o interdicţie generală şi absolută ar fi dificil de acceptat în 
conformitate cu dispoziţiile menţionate anterior, în măsura în care aceasta nu ar avea drept 
efect anularea completă a dreptului fundamental la expresie şi la liberă recepţionare a 
informaţiilor şi serviciilor. Într-adevăr, este posibil ca aceste reguli să fie impuse pentru a 
obţine un impact limitat asupra imobilului, dar această posibilitate de a utiliza o antenă trebuie 
menţinută fără a fi impuse în acest scop condiţii prea costisitoare pentru imobil sau pentru 
persoana interesată. De aceea, toţi aceşti factori necesită o evaluare de la caz la caz, ţinând 
cont de toate elementele cazului în speţă.

Concluzie
Comisia nu poate să intervină în cazul de faţă în virtutea limitelor impuse de articolul 226 din 
Tratatul CE. Aceasta subliniază că regulile menţionate mai sus depind în mare măsură de 
circumstanţele fiecărui caz şi că pot, eventual, să fie interpretate de instanţele naţionale.


