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Zdaniem rzecznika generalnego Henrika Saugmandsgaarda Øe dyrektywa 
o audiowizualnych usługach medialnych nie stoi na przeszkodzie przyjęciu przez 
państwo członkowskie środka zobowiązującego do nadawania lub retransmisji 

zagranicznego kanału telewizyjnego wyłącznie w ramach pakietów płatnych w celu 
ograniczenia rozpowszechniania przez ten kanał informacji nawołujących widzów 

z tego państwa do nienawiści 

Taki środek jest także zgodny ze swobodą świadczenia usług ustanowioną w art. 56 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Baltic Media Alliance, spółka zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie, nadaje kanał telewizyjny 
NTV Mir Lithuania, który jest przeznaczony wyłącznie dla widzów litewskich i którego programy są 
zasadniczo emitowane w języku rosyjskim. W dniu 18 maja 2018 r. litewska komisja radiofonii 
i telewizji (zwana dalej „LRTK”) przyjęła, zgodnie z ustawodawstwem litewskim, środek 
zobowiązujący operatorów rozpowszechniających odbiorcom litewskim kanały telewizyjne drogą 
kablową lub przez Internet do nadawania przez okres dwunastu miesięcy kanału NTV Mir 
Lithuania wyłącznie w ramach pakietów płatnych. Decyzja ta była podyktowana tym, że program 
nadany w dniu 15 kwietnia 2016 r. w omawianym kanale zawierał informacje nawołujące do 
wrogości i nienawiści na podłożu narodowościowym względem państw bałtyckich. 

W przedłożonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Henrik Saugmandsgaard Øe wyraził pogląd, że 
dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych1, która zobowiązuje państwa członkowskie do 
zapewnienia na swoim terytorium swobody odbioru i do nieograniczania retransmisji audycji 
telewizyjnych z innych państw członkowskich z przyczyn takich jak nawoływanie do nienawiści, nie 
stoi na przeszkodzie przyjęciu takiego środka przez Republikę Litewską. 

Według rzecznika generalnego dyrektywa ta nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo 
członkowskie, które jest odbiorcą programu, uregulowało za pomocą określonych szczegółowych 
zasad rozpowszechnianie audycji telewizyjnych z innych państw członkowskich. Państwo 
członkowskie, które jest odbiorcą programu, może zatem ze względów interesu ogólnego 
wymagać od dystrybutorów kanałów telewizyjnych, by organizowali swoją ofertę w taki sposób, 
aby niektóre kanały były jedynie dostępne w ramach szczególnych pakietów. Środki takie nie 
uniemożliwiają retransmisji lub odbioru w ścisłym znaczeniu danych kanałów. Kanały te mogą przy 
poszanowaniu tych szczegółowych zasad nadal być nadawane, a odbiorcy mogą leganie je 
oglądać, o ile wykupią oni odpowiedni pakiet. 

Ponadto rzecznik generalny jest zdania, że środek przyjęty przez LRTK względem kanału 
telewizyjnego NTV Mir Lithuania jest zgodny ze swobodą świadczenia usług gwarantowaną 
w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Środek ten wydaje się bowiem uzasadniony 
i proporcjonalny. W tym względzie rzecznik generalny podkreślił, że Republika Litewska za 
pomocą racjonalnego środka w uzasadniony sposób stara się chronić litewską przestrzeń 
informacyjną przed rosyjską propagandą w kontekście wojny informacyjnej, której doświadczają 
państwa bałtyckie. 

                                                 
1
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (Dz.U 2010, L 95, s. 1). 
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UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników 
generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji 
rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady 
w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym. 
 
UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez 
nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. 
Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie 
z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się 
z podobnym problemem. 

 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. 

Pełny tekst opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu przedłożenia.  
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