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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0261/2009 af Callisto Genco, luxembourgsk statsborger, om 
Luxembourgs påståede overtrædelser af EU-lovgivningen om adgang til 
oplysninger i forbindelse med installationen af en parabolantenne

1. Sammendrag

Andrageren mener, at Luxembourg bryder EU-lovgivningen og retspraksis ved EF-Domstolen 
og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om adgang til oplysninger, da området ikke 
er ordentligt reguleret. Andrageren hævder, at denne manglende regulering kombineret med 
bestemmelserne om ejendomsfællesskab skaber talrige begrænsninger for alle dem, der 
ønsker at installere en parabolantenne, og gør det nærmest umuligt. Andrageren har indgivet 
en klage til den lokale domstol og kontaktet Europa-Kommissionen om sagen. Han søger 
oplysninger om muligheden for at få Luxembourg til at vedtage lovgivning om adgang til 
oplysninger, og anmoder Europa-Parlamentet om at se på sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet

Andrageren ønsker at kunne modtage satellitdistribuerede tv-kanaler, men han må ikke 
installere en satellitantenne uden for sin lejlighed på grund af ejendomsfællesskabets regler. 
Antennen kan eventuelt installeres på altanen (udendørs og i nærværende tilfælde vendt 
uheldigt), og installation af udendørs kabler eller en antenne på taget skal have et stort 
stemmeflertal i ejendomsfællesskabet (750/1000), hvilket er så godt som uopnåeligt.
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Kommissionens bemærkninger til andragendet
Kommissionen fastslog privatpersoners ret til en parabolantenne i det indre marked i sin 
meddelelse af 27. juni 2001 om anvendelse af principperne om fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser, jfr. EF-traktatens artikel 28 og 49 om anvendelse af parabolantenner1.
Denne mulighed udspringer såvel af ytringsfriheden, dvs. frihed til at udsende og modtage 
oplysninger, den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 10 som af princippet om 
fri bevægelighed og fri modtagelse af tjenesteydelser og radio- og tv-udsendelser i Det 
Europæiske Fællesskab, jfr. EF-traktatens artikel 49. 
Således stadfæstede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i sin dom 
Autronic af 22. maj 19902, at modtagelse af fjernsynsudsendelser via satellit bidrog til 
udøvelsen af retten til ytringsfrihed, som er anerkendt i den europæiske 
menneskerettighedskonventions artikel 10 og omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage 
eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden 
hensyn til landegrænser.
EF-Domstolen fastlagde på sin side i dommen De Coster af 29. november 20013, at 
begrænsninger i installationen af satellitantenner udgjorde hindringer for retten til frit at 
modtage radio og tv-transmissionstjenester, og eventuelle begrundelser herfor skulle vurderes 
på grundlag af EF-traktatens artikel 49. I denne forbindelse har EF-Domstolen altid ment, at 
enhver foranstaltning, som indskrænker den frie udveksling af tjenesteydelser, kun kan 
berettiges, hvis den gælder uden forskelsbehandling, er begrundet med bydende nødvendige 
hensyn til almenvellet, og for så vidt som den sikrer, at det tilstræbte mål opfyldes, og ikke 
rækker ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det (dom i sagen Kommissionen mod Italien 
af 15. januar 2002, C-439/99, præmis 23).

Imidlertid må Kommissionen understrege, at EF-traktatens artikel 226 sætter en grænse for 
dens handlinger som traktatens vogter, og at den kun kan gribe ind over for medlemsstaternes 
forsømmelser af de pligter, traktaten pålægger dem. For ifølge de oplysninger, Kommissionen 
er i besiddelse af, ser det ud til, at andragerens problemer med at installere en parabolantenne 
ikke hænger sammen med regulerende bestemmelser i egentlige forstand, men med reglerne i 
ejendomsfællesskabet, hvor han bor. Med hensyn til håndhævelse af fællesskabsretten er det 
derfor i første omgang op til de nationale domstole at undersøge de konkrete kendsgerninger 
på baggrund af EF-Domstolens principper, som Kommissionen henviste til i ovennævnte 
meddelelse.
I den henseende skelner EF-Domstolen i sin faste retspraksis om fri bevægelighed for 
tjenesteydelser (EF-traktatens artikel 49) ikke mellem kilden til de hindringer, der skal 
fjernes, men pointerer derimod, at forbuddet mod begrænsning af denne grundlæggende 
frihedsrettighed ikke alene gælder offentlige myndigheders handlinger, men også omfatter 
andre former for bestemmelser med henblik på kollektiv regulering af tjenesteydelser. EF-
Domstolen har således ment, at det ikke vil lykkes at fjerne hindringerne for fri udveksling af 
tjenesteydelser, som er et grundlæggende mål for Fællesskabet, hvis man ikke afskaffer ikke 
blot de statslige barrierer, men også dem, der skyldes, at sammenslutninger og organer, der 
                                               
1 KOM(2001)0351 endelig.
2 Sag Autotronic AG mod Schweiz, stævning nr. 12726/87.
3 Sag C-17/00.
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ikke er underlagt offentlig ret, udøver deres juridiske selvstændighed (se bl.a. dom Walrave af 
12. december 1974, sag 36/74, van Ameyde af 9. juni 1977, 90/76, Donà af 14. juli 1976, 
13/76, Bosman af 15. december 1995, C-415/93, Lehtonen af 13. april 2000, C-176/96 m.v.).
I lejlighedsejendomme bør den enkeltes ret til at installere en parabolantenne udøves med 
respekt for visse bestemmelser om information og enighed, der navnlig hører til disse 
ejendomme, og den bør vurderes i hvert enkelt konkret tilfælde. Ikke desto mindre må 
udøvelsen af denne ret ikke hindres hverken af uforholdsmæssigt dyre installerings- og 
anvendelsesbetingelser, der vil mindske privatpersoners mulighed for at modtage alle de 
udsendelser, de ønsker, eller navnlig af et generelt forbud eller ubegrundet afslag, f.eks. af 
æstetiske grunde. 

Det bør fremhæves, at et generelt totalforbud vil være svært at acceptere i henhold til 
ovennævnte bestemmelser, eftersom det umuligt kan bevirke, at den grundlæggende ret til 
ytringsfrihed og frihed til at modtage informationer og tjenesteydelser ophæves. Der kan 
ganske vist gennemtvinges regler, som begrænser konsekvenserne for ejendommen, men 
muligheden for at bruge en antenne skal bevares, uden at det medfører alt for store udgifter 
for ejendommen eller den pågældende. Alle disse forhold betyder derfor, at hvert enkelt 
tilfælde skal vurderes ud fra samtlige foreliggende kendsgerninger.

Konklusion
Kommissionen kan ikke gribe ind i det konkrete tilfælde på grund af de grænser, EF-
traktatens artikel 226 sætter. Den understreger, at ovenfor beskrevne regler afhænger stærkt af 
den enkelte sags omstændigheder, og at de i givet fald skal fortolkes af de nationale 
domstole."


