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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Callisto Genco, luxemburgi állampolgár által benyújtott, 0261/2009.számú 
petíció egy parabola antenna felszerelésével összefüggésben az 
információkhoz való hozzáférésről szóló uniós jogszabályok Luxemburg 
általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy Luxemburg megsérti az uniós jogszabályokat, valamint az 
Európai Bíróságnak és az Emberi Jogok Európai Bíróságának az információkhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát, mivel a szóban forgó terület nincs 
megfelelően szabályozva. A petíció benyújtója kifejti, hogy az elégtelen szabályozás és a 
közös tulajdonra vonatkozó szabályok együttesen számos korlátozást jelentenek mindazokra 
nézve, akik parabola antennát kívánnak felszerelni, sőt szinte lehetetlenné teszik azt. A petíció 
benyújtója panaszt nyújtott be a helyi bíróságon, és az Európai Bizottsággal is kapcsolatba 
lépett az ügyben. Tájékoztatást kér annak lehetőségéről, hogy Luxemburg jogszabályt 
fogadjon el az információkhoz való hozzáférésről, és felkéri az Európai Parlamentet ügyének 
kivizsgálására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 27. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petíció

A petíció benyújtója műholdon keresztül sugárzott televíziócsatornákat szeretne fogni, de a 
tulajdonközösség által meghatározott szabályok miatt nem helyezhet el műholdantennát a 
lakásán kívül. Az antennát esetlegesen az erkélyen (belül, és adott esetben kedvezőtlen 
irányban) lehet elhelyezni, és a külső kábelek vagy az antenna tetőn való elhelyezéséhez a 
tulajdonközösség nagy szavazataránya szükséges (750/1000), amit szinte lehetetlen elérni.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
A Bizottság az áruk és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó általános elveknek – EK 
28. és 49. cikk – a parabolaantennák használata területén történő alkalmazásáról szóló, 2001. 
június 27-i közleményében mondta ki a magánszemélyeknek a parabolaantennához való jogát 
a belső piacon1.

Ez a lehetőség az emberi jogok európai egyezményének 10. cikkében meghatározott 
szólásszabadságból, azaz az információterjesztés és -fogadás szabadságából, valamint a 
szolgáltatásoknak, illetve a rádió- és televízióműsoroknak az Európai Közösségben való 
szabad mozgásának és vételének elvéből – az EK-Szerződés 49. cikkéből – következik. 

Így a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság az Autronic-ügyben 1990. május 22-én hozott 
ítéletében2 elismerte, hogy a televízióműsorok műholdas vétele részét képezi az emberi jogok 
európai egyezményének 10. cikkében elismert szólásszabadsághoz való jognak, amely 
magában foglalja a szabad véleménynyilvánítást, valamint az információk vagy gondolatok 
szabad vételét és közlését anélkül, hogy abba az állami hatóságok beavatkozhatnának, illetve 
a határokra való tekintet nélkül.

Az Európai Közösségek Bírósága pedig a De Coster-ügyben 2001. november 29-én hozott 
ítéletében3 úgy határozott, hogy a műholdantennák telepítésére vonatkozó korlátozások a 
televíziós műsorszolgáltatások szabad vétele akadályainak minősülnek, és hogy azok 
esetleges indokait az EK-Szerződés 49. cikke alapján kell értékelni. Ennek keretében a 
Bíróság állandóan úgy ítélte meg, hogy a szabad szolgáltatásnyújtásra vonatkozó bármilyen 
korlátozó intézkedés csak akkor lehet indokolt, ha azt megkülönböztetéstől mentesen kell 
alkalmazni, ha az a közérdekkel kapcsolatos kényszerítő követelményeket szolgál, alkalmas a 
kitűzött cél elérésének biztosítására és nem lépi túl az annak eléréséhez szükséges mértéket (a 
Bizottság kontra Olaszország C-439/99. sz. ügyben 2002. január 15-én hozott ítélet 23. 
pontja).

A Bizottságnak azonban hangsúlyoznia kell, hogy az EK-Szerződés 226. cikke korlátozza a 
Bizottság mint a Szerződés őre fellépését, és hogy kizárólag a tagállamok Szerződésből eredő 
kötelezettségeinek megszegésével szemben léphet fel. A Bizottság rendelkezésére álló 
információkból ugyanis az tűnik ki, hogy a nehézségek, amelyekbe a petíció benyújtója a 
parabolaantenna elhelyezésekor ütközött, a szó szoros értelmében nem valamely jogszabállyal 
állnak összefüggésben, hanem annak az épületnek a társasházi szabályzatával, amelyben 
lakik. Következésképpen – elsősorban a közösségi jog alkalmazása érdekében – a nemzeti 
bírók feladata, hogy az ügy tényállását az Európai Közösségek Bírósága által levezetett azon 
                                               
1 COM(2001)0351 végleges
2 Autronic AG kontra Svájc ügy, 12726/87. sz. keresetlevél
3 C-17/00. sz. ügy
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elvek alapján vizsgálják, amelyekre a Bizottság a fent említett közleményében emlékeztetett.
Ennek megfelelően a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlat 
szerint (az EK-Szerződés 49. cikke értelmében) a Bíróság nem tesz különbséget a 
megszüntetendő akadályok eredete szerint, hanem éppen ellenkezőleg leszögezi, hogy ezen 
alapvető szabadság korlátozásának tilalma nem csupán az állami hatóságok fellépésére 
vonatkozik, hanem a szolgáltatásnyújtás kollektív szabályozására irányuló, más jellegű 
jogszabályokra is kiterjed. Ezért a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a szolgáltatások szabad 
mozgását gátló akadályok megszüntetése, amely a Közösség alapvető célkitűzése, sérülne, ha 
az állam által állított akadályokon felül nem szüntetnék meg azokat az akadályokat, amelyek a 
nem a közjog által szabályozott szövetségek vagy szervezetek jogi önállóságának 
gyakorlásából erednek (lásd többek között a 36/74. sz. Walrave-ügyben 1974. december 12-
én, a 90/76. sz. van Ameyde ügyben 1977. június 9-én, a 13/76. sz. Donà-ügyben 1976. július 
14-én, a C-415/93. sz. Bosman-ügyben 1995. december 15-én, a C-176/96. sz. Lehtonen-
ügyben 2000. április 13-án hozott ítéleteket, stb.).

Így a társasházak esetében a parabolaantenna elhelyezésére vonatkozó egyéni jogot a többek 
között az ilyen épületekre jellemző egyes tájékoztatási és egyeztetési szabályok betartásával 
kell gyakorolni, és azt esetenként kell mérlegelni. Ugyanakkor e jog gyakorlása nem 
akadályozható sem olyan, túlzottan költséges telepítési és használati szabályokkal, amelyek 
korlátozzák az egyes magánszemélyek lehetőségét arra, hogy az általuk választott összes 
műsort fogják, sem pedig általános tilalommal vagy például esztétikai okok miatti 
indokolatlan elutasítással vagy megtagadással. 
Hangsúlyozni kell, hogy az általános és teljes tilalom nehezen lenne elfogadható a fenti 
rendelkezések alapján, mivel annak az lenne a következménye, hogy teljesen törli a 
szólásszabadsághoz és az információk és szolgáltatások szabad vételéhez való alapvető jogot. 
Természetesen lehet olyan szabályokat előírni, amelyek korlátozzák az épületre gyakorolt 
hatást, de az antennahasználat lehetőségét úgy kell megőrizni, hogy ahhoz ne szabjanak az 
épület vagy az érdekelt személy számára túl költséges feltételeket. Következésképpen a fenti 
tényezők az adott ügy valamennyi tényállását figyelembe vevő, eseti mérlegelést követelik 
meg.

Következtetés
Az EK-Szerződés 226. cikkében meghatározott korlátozások miatt a Bizottság nem járhat el a 
szóban forgó ügyben. Hangsúlyozza, hogy a fentiekben részletesen bemutatott szabályok 
nagyban függnek az egyes esetek körülményeitől, és azokat adott esetben a nemzeti bíróságok 
értelmezhetik.


