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Suġġett: Petizzjoni 1899/2009, imressqa minn H.H., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
il-ħlas ta’ liċenzja nazzjonali għall-użu tal-Internet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li m’għandux ikun permessibbli li jkun imponut ħlas ta’ liċenzja 
nazzjonali għall-użu tal-Internet, li hu jsostni li jikser il-liġi Komunitarja. Hu jqis li l-livell tal-
ħlas u l-mod kif jiġi impost huwa ostaklu għall-aċċess ta’ informazzjoni b’xejn u bi prezz 
baxx. Huwa jqis ukoll li l-liġi nazzjonali dwar ħlasijiet ta’ liċenzja ma tistax japplika għal 
informazzjoni u servizzi offruti volontarjament minn xandara, minħabba li teżisti l-possibilità 
li jiġi prevenut b’mod elettroniku l-aċċess għal tali servizzi u informazzjoni. Il-petizzjonant 
jiddubita minn kemm hu legali li stat jimponi ħlasijiet ta’ liċenzja fit-territorju tiegħu biss għal 
informazzjoni u servizzi li huma aċċessibbli b’mod liberu mill-Internet.         

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Mill-1 ta’ Jannar 2007 il-Gebühreneinzugszentrale (GEZ), li hija l-aġenzija Ġermaniża  li 
tiġbor il-ħlas tal-liċenzji tat-televixin, bdiet titlob ħlas għax-xandir ta’ € 5.76 fix-xahar għall-
kompjuters, fejn wieħed jista’ jara l-programmi televiżivi jew jisma’ l-programmi tar-radju 
permezz tal-internet, lill-persuni li mhux diġà għandhom televixin, radju jew radju tal-karozza 
li għalihom ikunu qed iħallsu l-ħlas korrispondenti. Persuna li diġa’ qed tħallas għas-sett tat-
televixin, tar-radju jew tar-radju tal-karozza tagħha m’għandhiex tħallas ħlasijiet addizzjonali 
għall-pussess ta’ kompjuter. 
Fid-dawl tal-Protokoll Nru 29 anness mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
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(TFUE) u t-Trattat dwar l-UE dwar is-sistema ta’ xandir pubbliku fl-Istati Membri, huwa 
f’idejn l-Istati Membri li jiddefinixxu, jorganizzaw u jiffinanzjaw ix-xandir tas-servizz 
pubbliku. L-Istati Membri għalhekk huma liberi li jiddefinixxu l-forma, il-kundizzjonijiet u l-
modalitajiet tal-iffinanzjar pubbliku tas-sistemi tax-xandir tagħhom eżempju, permezz tal-
kontribuzzjonijiet baġitarji diretti, ħlasijiet tal-liċenzji u mezzi oħra. 
Fil-fatt, l-Istati Membri għażlu metodi differenti ta’ ffinanzjar, inkluż l-iffinanzjar permezz ta’ 
taxxi ġenerali jew ħlasijiet ta’ liċenzji li jitħallsu eżempju, mis-sidien tas-settijiet tat-televixin, 
tar-radju jew tar-radju tal-karozza. Fl-Istati Membri kkonċernati, dawn it-taxxi jew il-ħlasijiet 
tal-liċenzja huma mħallsa minn kull sid ta’ sett tat-televixin, radju, radju tal-karozza jew 
kompjuter irrispettivament jekk huwa fil-fatt isegwix stazzjonijiet ta’ servizz pubbliku. L-idea 
hija li jinkiseb l-iffinanzjar ta’ kompetenza pubblika li huwa maħsub biex jintlaħqu l-ħtiġijiet 
tas-soċjetà inġenerali permezz ta’ bażi wiesgħa ta’ solidarjetà fost il-pubbliku ġenerali. Il-
Kummissjoni ma tisfidax dawn il-miżuri ta’ ffinanzjar, u lanqas ma tiddubita min-natura 
obbligatorja tal-ħlasijiet jew it-taxxi għall-liċenzjar. Konsegwentement, l-obbligu li titħallas 
liċenzja jew taxxa huwa kwistjoni tal-liġi nazzjonali u fih nnifisu ma jistax jiġi oġġezzjonat 
skont il-liġi tal-Unjoni. 

Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni hija kompetenti biex tikkontrolla, skont l-Artikolu 106(2) 
tat-TFUE u l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna 
tal-Istat għax-xandir tas-servizz pubbliku tal-20091 li r-riżorsi finanzjarji disponibbli għax-
xandara tas-servizz pubbliku jkunu limitati għal dak li hu neċessarju biex jiġu ffinanzjati 
obbligi definiti b’mod ċar li servizz pubbliku jiġi fdat bihom u li l-iffinanzjar ma jwassalx 
għal tgħawwiġ bla bżonn tal-kompetizzjoni. Il-kompatibilità tal-iffinanzjar tas-servizz 
pubbliku Ġermaniż mal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni kienet soġġetta għal deċiżjoni tal-
Kummissjoni fl-2007.2 Skont l-Artikolu 107 TFUE Stat Membru jista’ jappoġġja 
finanzjarjament lill-organizzazzjonijiet tax-xandir għat-twettiq tal-missjoni ta’ servizz 
pubbliku kif mogħtija, definita u organizzata minn kull Stat Membru . Għalhekk, fil-prinċipju, 
il-Ġermanja hija libera li tiffinanzja lix-xandara tas-servizz pubbliku tagħha permezz ta’ 
ħlasijiet obbligatorji għall-pussess ta’ riċevituri ta’ trażmissjonijiet tal-organizzazzjonijiet tax-
xandir televiżiv jew bir-radju li jinġabru mill-GEZ. 

Il-ħlas għax-xandir fuq il-kompjuters, liema ħlas jammonta għal € 5.76 fix-xahar, huwa biss 
estensjoni tal-ħlasijiet għar-riċevituri dovuti għall-evoluzzjonijiet teknoloġiċi u 
f’konsiderazzjoni tal-każ li ġej, li għalissa jidher li huwa rari iżda li jista’ jokkorri fil-futur:  
persuna li la għandha televixin u lanqas radju jew radju tal-karozza u jidher li tuża l-
kompjuter jew il-mowbajl tagħha sabiex taċċessa proġrammi televiżivi jew tar-radju. 
Għalhekk, il-ħlas mhuwiex taxxa għall-aċċess għall-Internet kif indikat fil-petizzjoni.  

Madankollu, skont il-ftehim riċenti tal-Ministri-Presidenti tal-Laender Ġermaniżi, il-mudell 
għall-iffinanzjar tal-organizzazzjonijiet tax-xandir tas-servizz pubbliku għandu jinbidel mill-
2013: Minflok jitħallsu ħlasijiet għal tipi differenti ta’ riċevituri, kull dar għandha tħallas ħlas 
wieħed u uniformi għas-sistema tax-xandir tas-servizz pubbliku indipendentement min-numru 
                                               
1 ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 257, 27.10.2009, p.1, ara 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:MT:PDF
2 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ April 2007, ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea 2007, C 185, p.1), ara wkoll 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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ta’ settijiet tat-televixin, tar-radji jew kompjuters fid-dar.
Il-petizzjoni ma fiha l-ebda element li jista’ jwassal lill-Kummissjoni Ewropea biex tassumi li 
l-obbligu li jitħallas ħlas għax-xandir għat-tħaddim ta’ kompjuter li jista’ juri programmi 
televiżivi permezz tal-Internet ma jirrispettax ir-regoli tal-għajnuna tal-Istat tal-Unjoni, kif 
imsemmi, jew il-liġi tal-UE inġenerali. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni eżaminat fil-fond l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant. Mill-informazzjoni 
disponibbli ma jidhirx li l-miżura nazzjonali kkontestata tmur evidentement kontra r-rekwiżiti 
tal-liġi tal-Unjoni Ewropea applikabbli.

Għalhekk, il-Kummissjoni mhux se tibda proċeduri ta’ ksur kontra l-Ġermanja fuq il-bażi tal-
allegazzjonijiet imressqa mill-petizzjonant. 


