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POKYČIAI,  ĮTAKOJANTYS  VISUOMENĖS 

INFORMAVIMO REGLAMENTAVIMĄ  

1. Esamas retransliavimo veiklos teisinis kvalifikavimas iki  

     ESTT sprendimo (2013-11-07). 

2. ESTT sprendimai  ir su retransliavimu susijusios  

    ES teisės nuostatos. 

3. Retransliavimo veiklos priežiūros problemos. 
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1.  RETRANSLIAVIMO VEIKLOS TEISINIS 

KVALIFIKAVIMAS IKI ESTT SPRENDIMO (2013-11-07) (I) 

Pagal LR Visuomenės informavimo įstatymą (VIĮ), 

retransliavimas apibrėžiamas kaip visuomenės informavimo 

audiovizualinėmis priemonėmis paslauga (VIĮ 2 str. 58 d.), kuriai 

taikomas privalomo licencijavimo reikalavimas. 
 

Elektroninių ryšių įstatyme (ERĮ) retransliavimas minimas 

elektroninių ryšių paslaugų teikimo kontekste. ERĮ 3 str. 15 d. 

numato, kad elektroninių ryšių paslauga – paprastai už atlygį 

teikiama paslauga, kurią visiškai ar daugiausia sudaro signalų 

perdavimas elektroninių ryšių tinklais, įskaitant telekomunikacijų 

paslaugas ir perdavimo (siuntimo) paslaugas transliavimui 

(retransliavimui) naudojamais tinklais. 
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1.  RETRANSLIAVIMO VEIKLOS TEISINIS 

KVALIFIKAVIMAS IKI ESTT  SPRENDIMO (2013-11-07) (II) 

Egzistuojantį teisinį retransliavimo paslaugos neaiškumą ir 

susiklosčiusios situacijos neapibrėžtumą patvirtina ir nurodytas 

sritis reguliuojančių institucijų skirtingos pozicijos iki ESTT 2013-

11- 07 sprendimo:  

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) teigė, kad TV 

programų retransliavimas yra išimtinai turinio perdavimo 

paslauga.  

Pagal LR Ryšių reguliavimo tarnybą (RRT) retransliavimas –  

buvo traktuojama kaip paslauga turinti tiek turinio perdavimo, 

tiek ir elektroninių ryšių paslaugos požymių.  
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2.  ESTT SPRENDIMAI IR SU RETRANSLIAVIMU 

SUSIJUSIOS ES TEISĖS NUOSTATOS (I) 
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Problematika dėl tinkamo retransliavimo veiklos kvalifikavimo egzistavo ir 

ES lygmeniu iki 2013-11-07 , kuomet ESTT priėmė sprendimą byloje C-

518/11, kuriuo išaiškino, kad televizijos programų retransliavimo kabeliniais 

tinklais paslauga, kuri LR VIĮ vadinama retransliavimu, yra laikytina 

elektroninių ryšių paslauga, ir atitinkamai jai yra taikoma specialioji 

elektroninių ryšių reguliavimo sistema, kurią Lietuvoje įgyvendina ERĮ.  

 

ESTT pažymėjo, kad ES teisės aktuose yra nustatytas aiškus skirtumas 

tarp turinio kūrimo, kai turi būti atliekama redakcinė kontrolė, ir turinio 

perteikimo be jokios redakcinės kontrolės; turinys ir jo perdavimas 

reglamentuojami atskirais teisės aktais, kuriais siekiama tik jiems būdingų 

tikslų. Taigi, ar tam tikra paslauga patenka į elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtį, nulemia ne tai, ar paslaugos objektas yra turinio teikimas, o tai, ar 

ji apima turinio kūrimą ir (arba) redakcinę kontrolę ar ne.  
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2.  ESTT SPRENDIMAI IR SU RETRANSLIAVIMU 

SUSIJUSIOS ES TEISĖS NUOSTATOS (I) 
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Problematika dėl tinkamo retransliavimo veiklos kvalifikavimo egzistavo ir ES 

lygmeniu iki 2013-11-07 , kuomet ESTT priėmė sprendimą byloje C-518/11, 

kuriuo išaiškino, kad televizijos programų retransliavimo kabeliniais tinklais 

paslauga, kuri LR VIĮ vadinama retransliavimu, yra laikytina elektroninių ryšių 

paslauga, ir atitinkamai jai yra taikoma specialioji elektroninių ryšių reguliavimo 

sistema, kurią Lietuvoje įgyvendina ERĮ.  

 

ESTT pažymėjo, kad ES teisės aktuose yra nustatytas aiškus skirtumas tarp 

turinio kūrimo, kai turi būti atliekama redakcinė kontrolė, ir turinio perteikimo be 

jokios redakcinės kontrolės; turinys ir jo perdavimas reglamentuojami atskirais 

teisės aktais, kuriais siekiama tik jiems būdingų tikslų. Taigi, ar tam tikra 

paslauga patenka į elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtį, nulemia ne tai, ar 

paslaugos objektas yra turinio teikimas, o tai, ar ji apima turinio kūrimą ir (arba) 

redakcinę kontrolę ar ne.  
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2.  ESTT SPRENDIMAI IR SU RETRANSLIAVIMU 

SUSIJUSIOS ES TEISĖS NUOSTATOS (II) 

ESTT byloje C-475/12 (2014-04-30) tarp kitų klausimų, nurodė: 

      a) kad sąlyginės prieigos prie programų paketo, apimančio per palydovinius 

tinklus retransliuojamas radijo ir televizijos programas, paslaugos teikimas už 

atlygį patenka į “elektroninių ryšių paslaugų” sąvoką; 

     b) tai, kad ši paslauga apima sąlyginės prieigos sistemą, šiuo klausimu 

neturi reikšmės; 

     c)  tokią paslaugą teikiantis operatorius turi būti laikomas elektroninių ryšių 

paslaugų teikėju pagal Direktyvą 2002/21/EB, iš dalies pakeistą Direkyva 

2009/140; 

     d)  tokių elektroninių ryšių paslaugų priežiūros procedūras turi taikyti 

valstybės narės, kurioje minėtų paslaugų gavėjai turi gyvenamąją vietą, 

institucijos. 

 ESTT pažymėjo, kad  aplinkybė, jog signalas siunčiamas naudojantis trečiųjų 

asmenų infrastruktūra, nėra svarbi nustatant paslaugos pobūdį. 
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2.  ESTT SPRENDIMAI IR SU RETRANSLIAVIMU 

SUSIJUSIOS ES TEISĖS NUOSTATOS (III) 

ERĮ 3str. 24 dalis nustato, kad informacinės visuomenės paslaugos – paprastai 

už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu 

paslaugų gavėjo prašymu teikiamos paslaugos. Analogiškai informacinės 

visuomenės paslaugos apibrėžiamos ir LR Informacinės visuomenės paslaugų 

įstatymo 2 str. 10 d. 

  

ESTT byloje C-89/04 (2005-06-02), išaiškino, kad atsižvelgiant į tai, kad 

televizijos programą galima žiūrėti tik transliuotojo nustatytais tvarkaraščiais, o 

asmeninis raktas, suteikiantis galimybę žiūrėti programą, yra tik vaizdų, kurių 

signalai vienu metu siunčiami visiems abonentams, atkodavimo būdas, tokia 

paslauga nėra asmeniškai užsakoma atskiro gavėjo, kuris šias paslaugas 

galėtų laisvai pasirinkti interaktyviame kontekste. Taigi, tokia paslauga negali 

būti kvalifikuojama kaip informacinės visuomenės paslauga, nes televizijos 

programas transliuojant realiu laiku pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį, jų 

žiūrėjimas nelaikomas paslaugos teikimu “pagal paslaugų gavėjo prašymą”. 
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2.  ESTT SPRENDIMAI IR SU RETRANSLIAVIMU 

SUSIJUSIOS ES TEISĖS NUOSTATOS (IV) 

Remiantis elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo 

sistemos nuostatomis, ESTT 2013-11-07 sprendimu byloje C-518/11, 

ESTT 2014-04-30 sprendimu byloje C-475/12  ir ESTT 2005-06-02 

sprendimu byloje C-89/04 darytina išvada, kad:  

(i) radijo ir televizijos programų paketo platinimo paslaugos kabelinių 

operatorių tinklais bei retransliavimo, vykdomo per palydovinius tinklus 

ar interneto ryšio tinklais, paslaugos yra elektroninių ryšių paslaugos; 

(ii) elektroninių ryšių paslaugas turi reguliuoti nacionaliniai įstatymai, 

įgyvendinantys elektroninių ryšių direktyvas bei nustatantys elektroninių 

ryšių reguliavimo sistemas (Lietuvoje toks įstatymas yra ERĮ); 

(iii) elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūrą turėtų vykdyti 

Direktyvos 2002/21/EB 3 straipsnyje numatyta paskirtoji institucija,     

t.y. Lietuvos atveju RRT. 
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2.  ESTT SPRENDIMAI IR SU RETRANSLIAVIMU 

SUSIJUSIOS ES TEISĖS NUOSTATOS (V) 

Tai atitinka ir Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 

(Audiovizualinė direktyva) preambulės 26 dalyje nurodoma: ”Šioje direktyvoje 

žiniasklaidos paslaugų teikėjo apibrėžtis neturėtų apimti fizinių ar juridinių 

asmenų tik perduodančių programas, už kurias redakcinė atsakomybė tenka 

trečiosioms šalims”.  

Pagal Audiovizualinę direktyvą:      a) “audiovizualinės žiniasklaidos paslauga”:     

i)paslauga, apibrėžta sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir 57 

straipsniuose, už kurią redakcinę atsakomybę prisiima žiniasklaidos paslaugų 

teikėjas ir kurios pagrindinis tikslas – informavimo, pramogų ar švietimo tikslais 

teikti programas plačiajai visuomenei elektroninių ryšių tinklais, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a punkte. Tokia audiovizualinės 

žiniasklaidos paslauga – tai televizijos programų transliavimas, kaip apibrėžta 

šios dalies e punkte arba užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos, kaip apibrėžta šios dalies g punkte;  
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3. RETRANSLIAVIMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS 

PROBLEMOS (I) 

1. Lietuvoje retransliavimo veiklą prižiūri dvi institucijos, kurios skirtingai 

vertina tiek egzistuojantį, tiek būsimą (po ESTT 2013-11-07 

sprendimo) šios veiklos teisinį reglamentavimą.  

2. LR teisės aktuose retransliavimo veiklos teisiniame reglamentavime 

egzistuoja akivaizdi teisės normų konkurencija, dėl ko susidaro 

prielaidos, kad  kabelinės televizijos ir radijo programų retransliavimo 

paslauga yra: 

     (i)  tiek turinio perdavimo paslauga, kitaip tariant, visuomenės 

informavimo paslauga,  

     (ii)     tiek ir elektroninių ryšių paslauga.  

Tokiu būdu kyla neaiškumas, kokiu teisiniu reguliavimu (visuomenės 

informavimo paslaugų ar elektroninių ryšių paslaugų) turi būti 

vadovaujamasi retransliavimo paslaugos teikėjo santykiuose su šios 

paslaugos gavėju. 
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3. RETRANSLIAVIMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS 

PROBLEMOS (II) 
        3. LRTK sprendimai, priimti š.m. kovo ir balandžio mėnesiais dėl TV programų 

“NTV Mir Lithuania” ir “RTR Planeta” laikino retransliavimo apribojimo įpareigojo 

retransliuotojus, skleidžiančius minėtas TV programas Lietuvos vartotojams, 

laikinai, 3 mėnesiams nuo LRTK sprendimų įsigaliojimo dienos sustabdyti programų 

iš ne ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos 

Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių , 

sudarančių minėtas TV programas, retransliavimą Lietuvos teritorijoje. 

       Priimdama šiuos sprendimus LRTK vadovavosi VIĮ 341  str. 11 dalimi.  

       Retransliuotojai negali tinkamai vykdyti LRTK priimtų sprendimų, nes: 

i) VIĮ imperatyvios normos draudžia retransliuotojams keisti retransliuojamų TV 

programų turinį; 

ii) neturi techninių galimybių ir galimybių iš anksto gauti objektyvią ir patikimą 

informaciją apie retransliuojamų programų kilmę. 

Retransliuotojų nuomone, ribodama tik atskirų  programų retransliavimą, LRTK  

turėtų priimti sprendimus ribojančius ne retransliuotojų, o transliuotojų veiklą.   
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3. RETRANSLIAVIMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS 

PROBLEMOS (III) 

4.  Šiuo metu faktiškai susiklosčiusi situacija, kai Lietuvos Respublikoje įsikūrę ir 

paslaugas teikiantys retransliuotojai yra diskriminuojami  iš kitų valstybių 

alternatyviomis ryšio priemonėmis (palydoviniu ryšiu ar internetu) tokias pat 

paslaugas Lietuvos vartotojams teikiančių paslaugų teikėjų. Pastariesiems 

subjektams yra netaikomi jokie licencijavimo reikalavimai, jų veiklos 

neprižiūri jokia Lietuvos reguliavimo institucija. Pvz.: 

      a)  palydovinio ryšio pagalba televizijos programas Lietuvos vartotojams   

           teikiantis subjektas Viasat S.A. 

 b) mokamų TV programų paketų paslaugų teikėjai internetu, kurių teikiamų 

paslaugų pavadinimai: Planeta TV, Kartina TV, Bonus TV, lighTVision ir 

t.t., o jų atstovai legaliai veikia Lietuvoje; 

c) pagal RRT duomenis Lietuvos teritorijoje galima matyti ir kaimyninių 

šalių, tarp jų iš Rusijos ir Baltarusijos transliuojamas eterines televizijos  

programas. 

Galima išvada. Tik Lietuvoje veikiančių TV programų paketų paslaugų 

platintojų veiklos reglamentavimo griežtinimas neduos siekiamų rezultatų.  
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3. RETRANSLIAVIMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS 

PROBLEMOS (IV) 

        5. Neaiškumas dėl televizijos programų retransliavimo paslaugos, 

teikiamos naudojantis trečiųjų asmenų valdomais elektroninių ryšių tinklais  

(internetinės televizijos) teisinio traktavimo, kaip patenkančios į elektroninių 

ryšių paslaugų reguliavimo sritį ar nepatenkančios. 

              

 

      Esminė problema – Lietuvos Respublikos teisės aktų, 

reglamentuojančių retransliavimo veiklą, neatitikimas Europos 

Sąjungos teisei. 
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Dėkoju už dėmesį 
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