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Υπηρεσία Τύπου και
Πληροφόρησης

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-55/11, C-57/11 και C-58/11
Vodafone España SA κατά Ayuntamiento de Santa Amalia και Ayuntamiento
de Tudela
France Telecom España SA κατά Ayuntamiento de Torremayor

Μόνον σε ιδιοκτήτες υποδοµών για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
µπορούν να επιβληθούν τέλη για την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους
Συνεπώς, τα ως άνω τέλη δεν επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες απλώς χρησιµοποιούν τις
υποδοµές αυτές
Η οδηγία για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία
καλείται οδηγία για την αδειοδότηση 1, επιτρέπει στα κράτη µέλη την επιβολή τελών, µεταξύ άλλων,
για δικαιώµατα εγκαταστάσεως των αναγκαίων υποδοµών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών υπεράνω ή υποκάτω δηµοσίου ή ιδιωτικού ακινήτου.
∆ιάφοροι ισπανικοί ∆ήµοι επέβαλαν στις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας τέλη για την
εγκατάσταση, στους δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρους, των αναγκαίων υποδοµών για την
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
του αν ήταν ιδιοκτήτριες των εγκαταστάσεων αυτών.
Η Vodafone España και η France Telecom España, πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην
Ισπανία, αµφισβητούν ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων τη συµβατότητα µε την οδηγία για την
αδειοδότηση της επιβολής τελών στις επιχειρήσεις που είναι απλές χρήστριες, και όχι ιδιοκτήτριες,
του δικτύου ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών.
Το Tribunal Supremo (Ανώτατο ∆ικαστήριο, Ισπανία) ερωτά το ∆ικαστήριο αν η οδηγία για την
αδειοδότηση επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιβάλλουν τα επίµαχα τέλη στους χρήστες του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Στην απόφασή του, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει, καταρχάς, ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας για την
αδειοδότηση, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιβάλλουν άλλες επιβαρύνσεις ή τέλη για την
παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν εκείνων που προβλέπονται
στην ως άνω οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη έχουν µεταξύ άλλων την εξουσία να
επιβάλλουν τέλη για δικαιώµατα εγκαταστάσεως διευκολύνσεων υπεράνω ή υποκάτω δηµοσίου ή
ιδιωτικού ακινήτου.
Συναφώς, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι η οδηγία για την αδειοδότηση δεν δίνει τον ορισµό ούτε της
έννοιας της εγκαταστάσεως διευκολύνσεων υπεράνω ή υποκάτω δηµοσίου ή ιδιωτικού ακινήτου
ούτε του οφειλέτη του τέλους για τα δικαιώµατα που αφορούν την εγκατάσταση αυτή. Εντούτοις, το
∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι, κατά την οδηγία πλαίσιο2, τα δικαιώµατα για την εγκατάσταση, σε
δηµόσιο ή ιδιωτικό ακίνητο, διευκολύνσεων – δηλαδή υλικών υποδοµών –, απονέµονται στην
επιχείρηση στην οποία έχει επιτραπεί να παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών και η
οποία, ως εκ τούτου, έχει το δικαίωµα να εγκαθιστά τις αναγκαίες διευκολύνσεις.

1

Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 108, σ. 21).
2
Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό
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Συνεπώς, τα τέλη για δικαιώµατα εγκαταστάσεως διευκολύνσεων µπορούν να επιβάλλονται µόνο
στον κάτοχο των δικαιωµάτων αυτών, δηλαδή στον ιδιοκτήτη των υποδοµών που είναι
εγκατεστηµένες υπεράνω ή υποκάτω των οικείων δηµοσίων ή ιδιωτικών ακινήτων.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το ∆ικαστήριο απαντά ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν επιτρέπει στα
κράτη µέλη να επιβάλλουν τα τέλη αυτά στις επιχειρήσεις οι οποίες, χωρίς να είναι
ιδιοκτήτριες των υποδοµών, τις χρησιµοποιούν για την παροχή υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας.
Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει εν συνεχεία ότι, δεδοµένου η διάταξη της οδηγίας για την αδειοδότηση3
όσον αφορά την επιβολή των τελών είναι σαφής και άνευ αιρέσεων, οι ιδιώτες µπορούν να την
επικαλούνται ευθέως, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, κατά της εφαρµογής αποφάσεως
δηµόσιας αρχής η οποία δεν συµβιβάζεται µε την ως άνω διάταξη.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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