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Suġġett: Petizzjoni 0571/2010, imressqa minn P.K., ta’ nazzjonalità Pollakka, dwar 
aċċess ugwali għall-materjal diġitali fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li wħud min-negozji onlajn ma joffrux il-prodotti awdjoviżivi 
tagħhom fil-Polonja u li ċ-ċittadini Pollakki ma jistgħux jixtru prodotti minn fuq l-Internet li 
huma disponibbli fi Stati Membri oħra minħabba r-restrizzjonijiet tekniċi tagħhom assoċjati 
mal-użu tal-karti tal-kreditu. Il-petizzjonant jenfasizza li din is-sitwazzjoni tikkostitwixxi 
diskriminazzjoni kontra l-konsumaturi Pollakki f’konnessjoni man-negozju onlajn u għalhekk 
huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiġu 
introdotti drittijiet ugwali għall-konsumaturi fis-suq intern.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-petizzjonant jilmenta li l-aċċess onlajn għal uħud mis-servizzi tal-kontenut fil-Polonja huwa 
bblukkat. Dawn is-servizzi mhumiex jiġu pprovduti lill-konsumaturi permezz ta’ pjattaformi 
jew it-tagħmir li huma disponibbli fis-suq tagħhom. Il-petizzjonant jirreferi għar-
restrizzjonijiet assoċjati mal-użu tal-karti tal-kreditu meta konsumatur jiġi biex jaċċessa s-
servizzi inkwistjoni minn Stat Mebru ieħor. Il-petizzjonant jitlob biex din is-sitwazzjoni tiġi 
rimedjata billi jiġu adottati miżuri regolatorji li jipprevienu dan l-allegat trattament 
diskriminatorju. Il-petizzjonant huwa konxju ta’ sensiela ta’ eżempji ta’ bblukkar tal-aċċess 
transkonfinali għas-servizzi tal-kontenut onlajn fl-Ewropa.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
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Għalkemm fiż-ŻEE, il-ħruġ ta’ liċenzji tad-dritt tal-kontributuri tal-mużika għar-riproduzzjoni 
diġitali u r-reġistrazzjonijiet foniċi qed isir aktar frekwenti, fil-qasam tad-drittijiet tal-awturi 
għall-preżentazzjonijiet pubbliċi, il-ħruġ ta’ liċenzji nazzjonali tad-drittijiet tal-awtur għadu 
predominanti. Uħud mill-fornituri tas-servizz (eż. is-servizz tal-iTunes minn Apple) 
jappoġġjaw ħwienet onlajn nazzjonali u jipprojbixxu l-aċċess minn pajjiżi oħra minħabba, 
fost affarijiet oħra, in-neċessità li jinħarġu liċenzji tad-drittijiet tal-awtur fuq bażi nazzjonali. 
Il-ħruġ ta’ liċenzji u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi, minnhom infushom jsiru 
tradizzjonalment fuq bażi territorjali minħabba l-ispeċifitajiet lingwistiċi u kulturali tas-swieq 
nazzjonali. 

L-azzjonijiet biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet kienu mħabbra fl-“Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa”1. B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha l-għan li ttejjeb il-governanza, 
it-trasparenza u l-ħruġ ta’ liċenzji pan-Ewropej għall-ġestjoni tad-drittijiet (onlajn) billi 
tipproponi Direttiva qafas dwar il-ġestjoni tad-drittijiet kollettivi.

Il-Kummissjoni se teżamina wkoll il-kwistjonijiet relatati mad-distribuzzjoni onlajn 
transkonfinali  ta’ xogħlijiet awdjoviżivi fi Green Paper li għandha tinħareġ fl-2011. 

Barra minn hekk, sal-2012, il-Kummissjoni se tirrapporta dwar il-ħtieġa għal miżuri 
addizzjonali li jippermettu li ċ-ċittadini tal-UE, il-fornituri tas-servizzi tal-kontenut onlajn u d-
detenturi tad-drittijiet, jibbenifikaw mill-potenzjal sħiħ tas-suq intern diġitali, inklużi il-miżuri 
li jippromwovu l-ħruġ ta’ liċenzji transkonfinali u pan-Ewropej. 

Barra minn hekk, id-differenzi fit-trattament mill-fornituri tas-servizz skont in-nazzjonalità 
jew il-post ta’ residenza tal-konsumaturi jiġu trattati speċifikament skont l-Artikolu 20, il-
paragrafu 2 tad-Direttiva 123/2006/KE dwar is-servizzi fis-Suq Intern (id-“Direttiva dwar is-
Servizzi”), kif ġej, “L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjonijiet ġenerali tal-
aċċess għal servizz, li jsiru disponibbli għall-pubbliku in ġenerali mill-fornitur, ma jkunx 
fihom dispożizzjonijiet diskriminatorji relatati man-nazzjonalità jew post tar-residenza tar-
riċevitur”. Iċ-ċaħda għall-bejgħ se tkun permessa biss f’każ li n-negozjanti juru li d-differenzi 
fit-trattament huma “ġustifikati direttament bi kriterji oġġettivi”. L-Istati Membri kienu 
mitluba jimplimentaw id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-28 ta’ Diċembru 2009. Il-
Kummissjoni temmen li l-infurzar tal-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi, flimkien 
mat-tneħħija tal-bqija tal-ostakoli li għadhom jimpedixxu li jiġi żviluppat suq pan-Ewropew 
ta’ tniżżil ta’ kontenut diġitali, se jwasslu għall-ftuħ progressiv tal-ħwienet tal-mużika onlajn 
u servizzi onlajn oħra għall-konsumaturi minn madwar l-Ewropa kollha. 

Sadanittant, il-liġi tal-UE tipproteġi lill-konsumaturi minn prattiċi kummerċjali inġusti 
maħsuba biex jirreklamaw prodotti billi jinkludu informazzjoni falza jew billi jħallu barra 
informazzjoni materjali meħtieġa biex il-konsumaturi jieħdu deċiżjoni tranżazzjonali 
infurmata.2 Skont din id-direttiva, ir-reklamar ta’ ċerti prodotti għandu jipprovdi lill-
                                               
1 COM(2010) 245 finali: Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa
2 Id-Direttiva 2005/29/KE, tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju 
mal-konsumatur fis-suq intern. Ara b’mod partikolari l-Artikoli 6 u 7. 
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konsumaturi b’informazzjoni ċara dwar il-possibilitajiet li jaċċessaw is-servizzi essenzjali. Fl-
eżempju mogħti mill-petizzjonant, is-servizz Xbox live m’għandux jiġi reklamat mal-console
tal-logħob Xbox fil-Polonja jekk l-aċċess huwa pprojbit għall-persuni residenti fil-Poklonja.  

Il-petizzjonant, madankollu, jista’ jikkuntattja l-organizzazzjoni għall-protezzjoni tal-
konsumatur1 sabiex jirrapporta l-ilment tiegħu.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ħabbret li se teżamina diversi kwistjonijiet relatati direttament mas-
sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant, speċjalment il-kwistjonijiet relatati mad-distribuzzjoni 
onlajn transkonfinali ta’ xogħlijiet awdjoviżivi, u sal-2012 se tirrapporta dwar il-ħtieġa għal 
miżuri addizzjonali li jippermettu li ċ-ċittadini tal-UE, il-fornituri tas-servizzi tal-kontenut 
onlajn u d-detenturi tad-drittijiet, jibbenifikaw mill-potenzjal sħiħ tas-suq intern diġitali, 
inklużi l-miżuri li jippromwovu l-ħruġ ta’ liċenzji transkonfinali u pan-Ewropej.

                                               
1 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


