
CM\789530MT.doc PE428.104v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

1.9.2009
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Suġġett: Petizzjoni 0261/2009, imressqa mis-Sur Callisto Genco, ta’ nazzjonalità 
Lussemburga, dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni mil-Lussemburgu b’rabta mal-installazzjoni ta’ dixx 
satellitari

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jemmen li l-Lussemburgu qiegħed jikser il-leġiżlazzjoni Ewropea u l-
ġurisprudenza stabbilita mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem dwar l-aċċess għal informazzjoni, peress li din iz-zona mhix immexxija kif 
suppost. Il-petizzjonant isostni li dan in-nuqqas ta’ regolament flimkien mar-regolamenti dwar 
il-koproprjetà jżid numru ta’ ostakoli fuq dawk kollha li jixtiequ jwaħħlu dixx satellitari, u 
jagħmilha virtwalment impossibbli. Il-petizzjonant ressaq ilment quddiem il-qorti lokali u 
kkuntattja lill-Kummissjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni. Huwa jfittex informazzjoni dwar 
il-possibilità li l-Lussemburgu jgħaddi leġiżlazzjoni dwar l-aċċess għal informazzjoni u jitlob 
lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga dan il-każ. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009. 

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq li jkollu aċċess għal stazzjonijiet tat-televixin disponibbli permezz tas-
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satellita iżda ma jistax jinstalla antenna tas-satellita fuq barra tal-appartament tiegħu għal 
raġunijiet ta’ regoli stabbiliti mill-koproprjetarju. L-antenna tista’ eventwalment titwaħħal 
mal-gallarija (fuq in-naħa ta’ ġewwa u, fil-każ preżenti, b’angolu mhux favorevoli), u l-
installazjoni tal-kejbils kollha esterni jew ta’ antenna fuq il-bejt trid tilħaq kworum għoli ta’ 
koproprjetà (750/1000), li kważi huwa impossibbli biex jintlaħaq.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
Il-Kummissjoni ħabbret id-dritt għal dixx tas-satellita għall-individwi fis-suq intern fl-Avviż 
tagħha tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-applikazzjoni ta’ prinċipji ġenerali ta’ moviment ħieles 
tal-merkanzija u tas-servizzi - l-Artikolu 28 u 49 KE - Fil-każ tal-użu ta’ dixxijiet satellitari1.
Din il-possibilità hija r-riżultat kemm tal-libertà tal-espressjoni, jiġifieri li tixxandar u tiġi 
riċevuta informazzjoni, tal-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, kif ukoll tal-prinċipju tal-moviment ħieles u tar-riċezzjoni ta’ servizzi u ta’ 
programmi radjuteleviżivi fil-Komunità Ewropea - l-Artikolu 49 tat-Trattat KE.

Għaldaqstant, il-Qorti tad-drittijiet tal-bniedem fi Strażburgu rrikonoxxiet, fis-sentenza tagħha 
ta’ Autronic tat-22 ta’ Mejju 19902, li r-riċezzjoni ta’ xandiriet televiżivi bis-satellita kienet 
tagħmel parti mid-dritt tal-libertà tal-espressjoni rikonoxxut mill-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, dritt li jiġbor fih il-libertà tal-opinjoni u l-libertà li 
tirċievi jew tikkomunika informazzjoni jew ideat mingħajr ma jkun jista’ jkun hemm 
interferenza min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi u mingħajr ma jiġu kkunsidrati l-fruntieri.

Min-naħa tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej iddeterminat, fis-sentenza 
De Coster tad-29 ta’ Novembru 20013, li restrizzjonijiet fl-intsallazzjoni ta’ dixxijiet 
satellitari kienu jikkonsistu minn restrizzjonijiet għar-riċezzjoni libera ta’ servizzi ta’ xandir 
bit-televiżjoni u l-ġustifikazzjonijiet eventwali tagħhom għandhom ikunu evalwati fid-dawl 
tal-Artikolu 49 tat-Trattat KE. F’dan il-qafas, il-Qorti ġġudikat b’mod kostanti li kull miżura 
li tostakola l-prestazzjoni libera tas-servizzi ma tistax tkun ġustifikata ħlief jekk hi tapplika 
b’mod nondiskriminatorju, jekk hi twieġeb għal raġunijiet obbligatorji ta’ interess ġenerali, u 
jekk hi tkun xierqa biex tiggarantixxi t-twettiq tal-objettiv li hija ssegwi u ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ biex dan jintlaħaq (sentenza tal-Kummissjoni kontra l-Italja tal-15 
ta’ Jannar 2002, C-439/99, punt 23).

Madankollu, il-Kummissjoni għandha tenfasizza li l-Artikolu 226 tat-Trattat KE jistabbilixxi 
limitu għall-azzjoni tagħha bħala gwardjana tat-Trattat, u li hija tista’ taġixxi biss kontra n-
nuqqasijiet ta' Stati Membri għall-obbligi tagħhom li jirriżultaw mit-Trattat. Fil-fatt, skont l-
informazzjoni li tippreżenta l-Kummissjoni, jidher li d-diffikultajiet li ltaqa’ magħhom il-
petizzjonant biex jinstalla dixx satellitari huma marbuta mhux ma’ regolament, fis-sens strett 
tal-kelma, iżda mar-regolament ta’ koproprjetà tal-abitanti ta’ fejn joqgħod hu. Minn issa ’l 
quddiem huwa f’idejn l-imħallfin nazzjonali, li l-ewwel nett japplikaw il-liġi komunitarja, li 
jeżaminaw il-fatti speċifiċi tal-każ, fil-funzjoni tal-prinċipji żvelati mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Komunitajiet Ewropej li l-Kummissjoni fakkret fl-avviż imsemmi qabel.
F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja, skont ġurisprudenza stabbilita fil-każ ta’ moviment 

                                               
1 KUMM(2001)0351 finali
2 Kawża Autronic AG c. Żvizzera, ir-rikors nru.12726/87
3 Kawża C-17/00
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ħieles tas-servizzi (fit-termini tal-Artikolu 49 tat-Trattat KE), ma tagħmilx distinzjoni skont l-
oriġini tal-ostakli li jridu jiġu eliminati u tippreċiża, anzi, li l-projbizzjoni tar-restrizzjoni għal 
din il-libertà fundamentali timponi ruħha mhux biss fuq l-azzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi iżda 
tinfirex ukoll għar-regolament ta’ natura oħra bil-għan li tirregola, b’mod kollettiv l-għoti tas-
servizzi. Il-Qorti għalhekk qatgħetha li t-tneħħija ta’ ostakli għall-moviment ħieles tas-
servizzi, objettiv fundamentali għall-Komunità, se tkun kompromessa jekk ma neliminawx, 
apparti l-barrieri kreati mill-Istat, dawk li jirriżultaw mill-eżerċizzju tal-awtonomija ġuridika 
tagħhom minn assoċjazzjonijiet jew organiżmi li mhumiex immexxijja mil-liġi pubblika (ara, 
fost oħrajn, is-sentenzi: Walrave tat-12 ta’ Diċembru 1974, każ 36/74; van Ameyde tad-9 ta’ 
Ġunju 1977, 90/76 ; Donà tal-14 ta’ Lulju 1976, 13/76 ; Bosman tal-15 ta’ Diċembru 1995, C-
415/93; Lehtonen tat-13 ta’ April 2000, C-176/96; eċċ.).
Għalhekk, fil-qafas tal-abitazzjonijiet kollettivi, id-dritt individwali għall-installazzjoni ta’ 
antenna satellitari għandu jiġi eżerċitat b’mod li jħares ċerti modalitajiet ta’ informazzjoni u 
b’koperazzjoni adegwata b’mod partikolari ma’ dawn l-abitazzjonijiet u għandu jiġi evalwat 
skont il-każ. Madankollu, l-eżerċizzju ta’ dan id-dritt m’għandux jixxekkel, la minn metodi 
ta’ installazzjoni u ta’ utilizzazzjoni onorarja b'mod eċċessiv, li rriżultaw fi tnaqqis tal-
possibilità ta’ kull individwu li jirċievi l-programmi kollha tal-għażla tiegħu, u lanqas - a 
fortiori - minn ċaħda ġenerali jew rifjut mhux motivat jew oppost, pereżempju, għal raġunijiet 
ta’ estetika. 
Ta’ min jinnota li jkun diffiċli li projbizzjoni ġenerali u assoluta tiġi aċċettata skont id-
dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, sakemm hija ma twassalx għall-fatt li d-dritt 
fundamentali għall-espressjoni u għar-riċezzjoni ta' informazzjoni u ta’ servizzi jitneħħa 
kompletament. Huwa possibbli li wieħed jimponi regoli biex ikun hemm impatt limitat fuq il-
proprjetarji, iżda l-possibilità li tintuża antenna trid tkun imħarsa, mingħajr ma jiġu imposti 
kundizzjonijiet li jiswew ħafna flus fuq il-proprjetarji jew l-interessati. Dawn l-elementi 
kollha jitolbu minn issa evalwazzjoni każ b'każ billi wieħed iqis il-fatti kollha tal-każ.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni ma tistax tintervieni fil-każ imsemmi minħabba limiti stipolati mill-Artikolu 
226 tat-Trattat KE. Hija tenfasizza li r-regoli dettaljati ta’ hawn fuq jiddependu ħafna miċ-
ċirkostanzi ta’ kull każ u li huma jistgħu, f’każ ta’ bżonn, jiġu interpretati mill-
ġurisdizzjonijiet nazzjonali.


