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Suġġett: Petizzjoni 0640/2013, imressqa minn Matthias Ludwig, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar allegata diskriminazzjoni kontra l-abitanti taż-żoni rurali 
fir-rigward tal-aċċess għall-aħbarijiet u l-informazzjoni permezz tal-internet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistqarr li l-internet - li ġie ddikjarat bħala ħtieġa bażika - imissu jkun 
teknikament u legalment organizzat b’tali mod li membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jużawh 
b’mod ġenwin. Skont il-petizzjonant, in-nies għandhom id-dritt u d-dmir li jiksbu 
informazzjoni dwar il-ħajja politika u soċjali. Il-midja l-ġodda qed ikollhom rwol dejjem 
akbar f’dan. Xandara tas-servizz pubbliku/servizzi tal-aħbarijiet qed jipprovdu dejjem iktar 
informazzjoni fuq l-internet. Għall-persuni li, bħall-petizzjonant, jgħixu fil-kampanja, 
madankollu, l-aċċess għal din l-informazzjoni huwa limitat minħabba l-kundizzjonijiet tekniċi 
u legali għall-aċċess għall-internet imposti mill-fornituri. Għalhekk il-petizzjonant iqis li 
hemm diskriminazzjoni. F’ħafna każijiet, ir-residenti taż-żoni rurali jkunu jistgħu jiksbu 
aċċess għall-internet biss permezz tat-teknoloġija mingħajr fili. Madankollu, dan ifisser li 
hemm limiti għall-veloċità u l-volumi tad-dejta meta mqabbla mal-aċċess tal-kejbil 
disponibbli għal dawk li jgħixu fl-ibliet. Huwa josserva li llum ħafna affarijiet, bħat-taxxi, l-
assigurazzjoni, it-tranżazzjonijiet bankarji, eċċ. jistgħu jsiru biss virtwalment minn fuq l-
internet. Madanakollu, dan ikun jirrikjedi konnessjoni tal-internet veloċi. Il-petizzjonant jgħid 
li t-teknoloġiji mingħajr fili li huma disponibbli fiż-żoni rurali huma inadegwati għas-servizzi 
moderni tal-internet intensivi fid-dejta. Barra minn hekk, meta mqabbla mal-internet bil-
kejbil, huma iktar għoljin b’mod sproporzjonat u, minħabba l-kundizzjonijiet tal-volum, 
jistgħu jintużaw biss b’mod limitat u mhux dejjem affidabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Diċembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
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(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

B’mod prinċipali l-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant “li l-internet - li ġie ddikjarat bħala 
ħtieġa bażika - imissu jkun teknikament u legalment organizzat b’tali mod li membri tal-
pubbliku jkunu jistgħu jużawh b’mod ġenwin” u li “[l]-midja l-ġodda qed ikollhom rwol 
dejjem akbar f’dan.” 

Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea stabbilixxiet mira ambizzjuża biex (i) ikun disponibbli 
broadband bażiku għall-Ewropej kollha sal-2013 u sal-2020, (ii) l-Ewropej kollha jkollhom 
aċċess għal veloċitajiet tal-Internet ħafna ogħla ta’ iktar minn 30 Mbps u (iii) biex 50 % jew 
iktar tal-unitajiet domestiċi Ewropej jabbonaw għal konnessjonijiet tal-Internet ta’ iktar minn 
100 Mbps.

Bħala parti mill-istrateġija tagħha biex tilħaq dawn l-għanijiet, il-Kummissjoni kienet qed 
taħdem biex tistabbilixxi l-ambjent regolatorju ġust għal netwerks u servizzi aħjar fl-Ewropa. 
Dan jinvolvi, b’mod partikolari, miżuri għall-promozzjoni tal-investiment f’netwerks tal-
ġenerazzjoni li jmiss b’velocità għolja filwaqt li tissaħħaħ il-kompetizzjoni, titnaqqas l-ispiża 
tal-introduzzjoni ta’ tali netwerks u għall-koordinazzjoni tal-ispettru tar-radju fl-Ewropa, li 
kollha huma elementi importanti kkumplimentati iktar fl-Inizjattiva tas-Suq Uniku tagħna 
“Kontinent Konness”. Barra minn hekk, biex tippromwovi iktar il-finanzjament pubbliku 
b’mod speċjali fiż-żoni rurali l-Kummissjoni rrevediet il-linji gwida tagħha għall-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat tal-UE għas-settur tal-broadband 
f’Jannar 2013. Barra minn hekk, l-ICT u l-broadband se jkunu wieħed mill-erba’ oqsma 
prinċipali li fuqhom l-Istati Membri se jkollhom jikkonċentraw l-użu tal-Fondi Strutturali 
Ewropej fil-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, li għandu jwassal għal nefqiet akbar fuq l-
ICT milli fil-perjodu 2007-2013 li għadda (fejn intefqu sa EUR 14.5-il biljun).

Fl-aħħar tal-2012, 95.5 % tal-unitajiet domestiċi tal-UE kellhom aċċess għal tal-inqas netwerk 
tal-broadband fiss wieħed (il-Ġermanja: 96.6 %). Jekk jitqiesu t-teknoloġiji mingħajr fili bħal-
LTE jew il-Broadband bis-Satellita, kemm l-UE kif ukoll il-Ġermanja laħqu b’mod effettiv il-
mira ta’ kopertura ta’ broadband bażiku ta’ 100 % fl-2013 (sa Tniżżil ta’ 20 Mbps).

It-teknoloġiji tal-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li jmiss (NGA) li kapaċi jipprovdu mill-inqas 
30 Mbps huma disponibbli għal iktar min-nofs tal-unitajiet domestiċi tal-UE (53.8 % fl-aħħar 
tal-2012), li jfisser li qegħdin nofs triq biex nilħqu l-objettiv li nagħmlu tal-inqas il-broadband 
ta’ 30 Mbps disponibbli għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2020. Madankollu, 12 % biss tal-
abbonamenti tal-broadband fiss fl-UE, u 4.9 % biss fil-Ġermanja, (f’Jannar 2013) kellhom 
veloċitajiet ta’ 30 Mbps jew iktar, li jindika problema ta’ domanda iktar milli waħda ta’ 
provvista.

Fiż-żoni rurali 83.2 % biss tal-unitajiet domestiċi tal-UE (fl-aħħar tal-2012) jistgħu jabbonaw 
għal servizzi tal-broadband fiss (il-Ġermanja: 85.6 %). Madankollu b’kuntrast għall-
kunsiderazzjoni tal-petizzjonant dan il-fatt ifisser li ma hemm l-ebda diskriminazzjoni, peress 
li t-teknoloġiji mingħajr fili moderni (eż. LTE u bis-Satellita) huma b’saħħithom biżżejjed 
biex jipprovdu servizzi elettroniċi, bħas-servizzi bankarji elettroniċi, is-servizzi elettroniċi tal-
gvern u l-kummerċ elettroniku, li l-petizzjonant jixtieq juża, u joffru l-aqwa tama ta’ avvanz 
f’tali żoni mill-forniment pjuttost bażiku attwali tal-broadband . Barra minn hekk, il-prezzijiet 
bejn l-internet bil-kejbil u l-konnessjonijiet mingħajr fili ma għadhomx differenti b’mod 
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sinifikanti, b’mod speċjali fil-Ġermanja fejn il-prezzijiet għall-konnessjoni tal-internet huma 
pjuttost baxxi b’mod ġenerali meta mqabbla mal-Istati Membri l-oħra tal-UE. .

Konklużjoni

L-aħjar mod biex ngħinu lill-petizzjonant ikun li nippermettulu jikseb informazzjoni kompleta 
dwar is-servizzi tal-internet disponibbli fil-Ġermanja, fiż-żona fejn joqgħod hu. Din l-
informazzjoni hija pprovduta mill-Portal tal-Broadband Ġermaniż http://www.zukunft-
breitband.de/, li jinkludi wkoll atlas tal-broadband bil-fornituri kollha tal-internet u l-prezzijiet 
tas-servizzi tagħhom fiż-żona fejn joqgħod hu.


