
CM\789530EL.doc PE428.104

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

1.9.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0261/2009, του κ. Callisto Genco, λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από 
το Λουξεμβούργο όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες στο πλαίσιο 
εγκατάστασης δορυφορικής κεραίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων φρονεί ότι το Λουξεμβούργο παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες διότι το νομοθετικό 
πλαίσιο στον εν λόγω τομέα δεν είναι επαρκές. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτό το ελλιπές 
νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνιδιοκτησίας, δημιουργεί πολλούς 
περιορισμούς για όλα τα άτομα που επιθυμούν να εγκαταστήσουν δορυφορική κεραία, 
καθιστώντας την εν λόγω εγκατάσταση σχεδόν αδύνατη. Ο αναφέρων έχει προσφύγει 
ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου και έχει απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
συγκεκριμένο ζήτημα. Αναζητεί πληροφορίες για την πιθανότητα υιοθέτησης της νομοθεσίας 
σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες από το Λουξεμβούργο και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων επιθυμεί να λαμβάνει δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια, αλλά δεν μπορεί να 
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εγκαταστήσει δορυφορική κεραία έξω από το διαμέρισμά του λόγω των κανόνων που 
επιβάλλονται από τη συνιδιοκτησία. Η κεραία μπορεί ενδεχομένως να εγκατασταθεί στο 
μπαλκόνι (στην εσωτερική πλευρά του και, εν προκειμένω, με δυσμενή κατεύθυνση), ενώ 
οποιαδήποτε εγκατάσταση εξωτερικής καλωδίωσης ή κεραίας στη στέγη απαιτεί υψηλή 
απαρτία (750/1000), η οποία είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Η Επιτροπή διασφάλισε το δικαίωμα στη χρήση παραβολικής κεραίας για τους ιδιώτες στην 
εσωτερική αγορά στην ανακοίνωσή της τής 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των 
γενικών αρχών που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων κα των υπηρεσιών 
–άρθρα 28 και 49 της Συνθήκης ΕΚ– όσον αφορά τη χρήση παραβολικών κεραιών1.
Η δυνατότητα αυτή απορρέει τόσο από την ελευθερία έκφρασης, ήτοι της λήψεως και 
μεταδόσεως πληροφοριών, του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όσο και από την αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και λήψης των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και μεταδόσεων εντός 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας –άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ –.

Έτσι, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου αναγνώρισε στην 
απόφασή του της 22ας Μαΐου 1990 για την υπόθεση Autronic2 ότι η λήψη δορυφορικών 
τηλεοπτικών μεταδόσεων εντάσσεται στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, όπως 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, δικαίωμα που «περιλαμβάνει 
την ελευθερία γνώμης ως και την ελευθερία λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, 
άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων».
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από την πλευρά του, αποφάνθηκε με την 
απόφαση της 29ης Νοεμβρίου 2001 για την υπόθεση De Coster3 ότι οι περιορισμοί στην 
εγκατάσταση δορυφορικών κεραιών συνιστούν εμπόδια στην ελεύθερη λήψη υπηρεσιών 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η πιθανή αιτιολόγησή τους πρέπει να αξιολογείται βάσει 
του άρθρου 49 της Συνθήκης ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δικαστήριο δέχεται παγίως ότι όλα 
τα μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δύνανται να δικαιολογηθούν 
μόνον εφόσον εφαρμόζονται κατά τρόπο αμερόληπτο, ανταποκρίνονται σε επιτακτικούς 
λόγους γενικού συμφέροντος και στο μέτρο που είναι κατάλληλα για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού και δεν είναι δεσμευτικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού (απόφαση Επιτροπή κατά Ιταλίας της 15ης Ιανουαρίου 2002, 
C-439/99, σημείο 23).

Η Επιτροπή οφείλει, ωστόσο, να επισημάνει ότι το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ θέτει ένα 
όριο στις ενέργειές της ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, και ότι δύναται να ενεργήσει 
αποκλειστικά σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους οι οποίες 
απορρέουν από τη Συνθήκη. Πράγματι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή, φαίνεται ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αναφέρων για την 
εγκατάσταση παραβολικής κεραίας δεν συνδέονται με κάποια ρύθμιση, με την αυστηρή 
έννοια του όρου, αλλά με τον κανονισμό συνιδιοκτησίας του κτιρίου στο οποίο κατοικεί. 

                                               
1 COM(2001)0351 τελικό.
2 Υπόθεση Autronic AG κατά Ελβετίας, αίτηση αριθ. 12726/87.
3 Υπόθεση C-17/00.
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Εναπόκειται, συνεπώς, στους εθνικούς δικαστές, κατ’ εξοχήν αρμόδιους για την εφαρμογή 
του κοινοτικού δικαίου, να εξετάσουν τα πραγματικά περιστατικά συναρτήσει των αρχών που 
έχει καθιερώσει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τις οποίες υπενθυμίζει η 
Επιτροπή στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της.

Για τον λόγο αυτόν, το Δικαστήριο, κατά την πάγια νομολογία στον τομέα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ), δεν διαχωρίζει τα 
υπό άρση εμπόδια βάσει προέλευσής τους και διευκρινίζει, αντιθέτως, ότι η απαγόρευση 
περιορισμών στην εν λόγω θεμελιώδη ελευθερία επιβάλλεται όχι μόνο στη δράση των 
δημόσιων αρχών, αλλά εκτείνεται εξίσου και στις άλλης φύσεως διατάξεις με τις οποίες 
ρυθμίζεται συλλογικά η παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο έκρινε ότι η 
κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, θεμελιώδης στόχος της 
Κοινότητας, θα μπορούσε να διακυβευθεί αν δεν εξουδετερώνονταν, πλην των φραγμών 
κρατικής προέλευσης, τα εμπόδια που προέρχονται από την άσκηση της νομικής αυτονομίας 
ενώσεων ή οργανισμών μη διεπομένων από το δημόσιο δίκαιο (βλέπε, μεταξύ άλλων, τις 
αποφάσεις: Walrave της 12ης Δεκεμβρίου 1974, υπόθεση 36/74, van Ameyde της
9ης Ιουνίου 1977, 90/76,· Donà της 14ης Ιουλίου 1976, 13/76, Bosman της 15ης Δεκεμβρίου
1995, C-415/93· Lehtonen της 13ης Απριλίου 2000, C-176/96, κλπ.).
Στο πλαίσιο, επομένως, των πολυκατοικιών, το ατομικό δικαίωμα εγκατάστασης 
δορυφορικής κεραίας πρέπει να ασκείται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να τηρούνται ορισμένες 
διατυπώσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης, αντιπροσωπευτικές των εν λόγω κτιρίων, και να 
αξιολογείται κατά περίπτωση. Εντούτοις, η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζεται ούτε από υπερβολικά επαχθείς όρους εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίοι θα 
είχαν ως αποτέλεσμα να περιορίσουν τη δυνατότητα για κάθε ιδιώτη να λαμβάνει όλες τις 
μεταδόσεις της επιλογής του, ούτε –κατά μείζονα λόγο– από μια γενική απαγόρευση ή μη 
αιτιολογημένη ή διπλή άρνηση για λόγους, παραδείγματος χάριν, αισθητικής. 
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι θα ήταν δύσκολο να χαρακτηριστεί παραδεκτή μια γενική ή 
απόλυτη απαγόρευση βάσει των προαναφερθεισών διατάξεων, στο μέτρο που δεν θα 
μπορούσε να ακυρώσει τελείως το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελεύθερης λήψης των πληροφοριών και των υπηρεσιών. Είναι, ασφαλώς, δυνατόν να 
επιβληθούν κανόνες για την επίτευξη περιορισμένου αντικτύπου στο κτίριο, αλλά η 
δυνατότητα χρήσης κεραίας πρέπει να διαφυλαχθεί, χωρίς να επιβάλλονται για τον σκοπό 
αυτόν υπερβολικά επαχθείς όροι για το κτίριο ή για τον ενδιαφερόμενο. Κατά συνέπεια, τα 
στοιχεία αυτά χρήζουν στο σύνολό τους εκτίμησης κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα πραγματικά περιστατικά.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή αδυνατεί να παρέμβει στην προκείμενη περίπτωση λόγω των περιορισμών που 
επιβάλλονται από το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ. Επισημαίνει ότι οι κανόνες που 
παρατίθενται λεπτομερώς ανωτέρω εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιστάσεις της 
κάθε υπόθεσης και μπορούν, ενδεχομένως, να ερμηνευτούν από τα εθνικά δικαστήρια.


