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Suġġett: Petizzjoni 0608/2011, ippreżentata minn Birgit Mair, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ħlas obbligatorju għar-radju tal-Internet f’ċerti pajjiżi tal-
UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tistaqsi jekk huwiex kompatibbli mal-prinċipju tal-ugwaljanza li f’ċerti pajjiżi 
tal-UE n-nies għandhom iħallsu għar-radju jew għat-televiżjoni permezz tal-Internet. Hija 
tagħti bħala eżempju l-istazzjon tar-radju tal-Internet Ġermaniż Last.FM, li għalih m’għandux 
isir ħlas la fil-Ġermanja u lanqas fir-Renju Unit, iżda fil-Belġju u fil-Pajjiżi l-Baxxi l-ħlas 
huwa meħtieġ. Il-petizzjonanta hija tal-fehma li l-istess standards għandhom japplikaw fl-UE, 
jiġifieri jew jitħallas l-istess ammont fl-Istati Membri kollha jew ma jsirx ħlas fl-ebda Stat 
Membru.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli id-29 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li ċerti servizzi online fi ħdan l-UE jiġu limitati għal 
numru ta’ pajjiżi jew jiġu offruti b’kundizzjonijiet u prezzijiet differenti.

Il-limitazzjonijiet territorjali fil-prinċipju huma r-riżultat ta’ negozjati bejn detenturi ta’ 
drittijiet u fornituri ta’ servizzi u konsegwentement ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi ħielsa. Taħt 
ċerti ċirkostanzi mbagħad jirriżultaw differenzi fil-prezzijiet fil-pajjiżi kkonċernati. 

Bħala prinċipju, wieħed ma jistax jimponi fuq il-fornituri ta’ servizzi f’liema pajjiżi u b’liema 
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kundizzjonijiet u prezzijiet għandhom joffru s-servizzi tagħhom. 

Madankollu, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja reċentement stabbiliet, fl-hekk imsejħa “Sentenza 
dwar il-Premier-League”,
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:DE:HTML /
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102de.pdf) fir-rigward 
tat-trażmissjoni ta’ avvenimenti sportivi bis-satellita, li l-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tipprojbixxi l-importazzjoni, il-bejgħ u l-użu ta’ decoders barranin li jagħmluha possibbli li 
jingħata aċċess għal-xandira kkodifikata bis-satellita fi Stat Membru ieħor, tmur kontra l-
moviment ħieles tas-servizzi. 

Il-Kummissjoni Ewropea ħadet numru ta’ inizjattivi biex tgħin l-iżvilupp ta’ firxa wiesgħa ta’ 
forniment ta’ servizzi li huma fl-interess tal-utent u kif ukoll id-disponibilità trankonfinali tal-
kontenut, u biex tgħin fil-ħolqien ta’ suq intern diġitali reali, partikolarment l-adozzjoni tal-
“Aġenda Diġitali għall-Ewropa” fid-19 ta’ Mejju 2010.
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm). 

Barra minn hekk, impenjat ruħha biex toħloq “suq intern għad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali”.
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
F’dan il-kuntest hija adottat Green Paper fit-13 ta’ Lulju 2011, li fetħet id-dibattitu dwar kif 
għandha ssir promozzjoni tat-tixrid transkonfinali ta’ kontenut awdjoviżiv.  
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

Fl-2012 il-Kummissjoni se tressaq proposta għall-ħolqien ta’ qafas legali ta’ kundizzjonijiet 
unifikati għall-ġestjoni kollettiva tad-dritt tal-awtur, sabiex tiffaċilita l-għoti ta’ liċenzji 
f’livell transkonfinali għall-mużika online.
Dawn l-inizjattivi u oħrajn se jagħtu liċ-ċittadini aċċess aħjar għall-kontenut tal-għażla 
tagħhom.


