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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1291/2012, imressqa minn Steffen Eitner, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-introduzzjoni ta’ kanal tar-radju Ewropew DAB+ li 
jipprovdi informazzjoni mingħajr limitu għaċ-ċittadini kollha tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob l-introduzzjoni ta’ kanal tar-radju li juża t-teknoloġija DAB+ li jipprovdi 
informazzjoni dwar l-UE matul it-territorju kollu tagħha, u jargumenta li dan jippromwovi 
aktar fehim reċiproku u jinkoraġġixxi identità komuni Ewropea. Huwa tal-opinjoni li x-xandir 
jiġi strutturat fuq linji eċċessivament nazzjonali u li l-informazzjoni tiġi provduta biss mill-
pajjiżi individwali kkonċernati. Għaldaqstant jipproponi l-introduzzjoni ta’ pakkett wiesgħa 
ta’ programmi f’lingwi differenti, inkluż l-Esperanto, li jkopri avvenimenti kulturali u punti 
oħra tal-aħbarijiet mill-Ewropa kollha, filwaqt illi jargumenta li, aktar ma n-nies jisimgħu u 
jkunu jafu dwar xulxin, aktar ikun ta’ benefiċċju għall-Ewropa.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Fil-qasam tal-attività tax-xandir, l-Unjoni Ewropea approvat qafas regolatorju għall-ħolqien 
ta’ Suq Intern għas-servizzi tal-media awdjoviżiva, li ġie stabbilit fid-Direttiva dwar is-
Servizzi tal-Media awdjoviżiva1. L-attività ta’ xandir bir-radju mhix koperta minn din l-

                                               
1 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-
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inizjattiva. 

Minħabba n-natura b’mod predominanti lokali tax-xandir bir-radju, l-UE, f’konformità mal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà, ħalliet ir-regolament u l-iżvilupp tal-kontenut tiegħu primarjament 
f’idejn l-Istati Membri. Għaldaqstant, illum, il-ħolqien ta’ gruppi għat-trażmissjoni permezz 
tad-DAB+ (Xandir Diġitali bl-Awdjo) huwa kompitu li jitwettaq fil-livell nazzjonali 
f’konformità mal-prattiki domestiċi ta’ liċenzjar. Il-gruppi jistgħu jkunu ffurmati minn 
detenturi tal-liċenzja u trażmessi skont il-kundizzjonijiet stipulati mill-korpi regolatorji 
nazzjonali kompetenti li jagħtu l-awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-frekwenzi u għall-
programmi. 

It-trażmissjoni pan-Ewropea tal-istess grupp fil-faxex ta’ frekwenza fejn jopera d-DAB+ ma 
tkunx teħtieġ biss ftehim fost id-detenturi tal-liċenzja dwar il-kompożizzjoni tiegħu, iżda tkun 
tiddependi wkoll mill-użu tagħhom tal-istess frekwenza matul l-Istati Membri kollha. Filwaqt 
li fil-prinċpju din il-possibbiltà teżisti, l-isforz ta’ koordinazzjoni meħtieġ irid isir mill-
partijiet kkonċernati. It-Trattati dwar l-Unjoni Ewropea u l-funzjonament tagħha ma 
jipprovdux lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni b’mandat biex joħolqu tali grupp waħedhom. Il-fatt li 
bħalissa m’hemm l-ebda programm tar-radju DAB+ li jixxandar fl-Ewropa kollha juri l-appell 
kummerċjali limitat li kellu s’issa tali proġett.

Konklużjoni

L-Unjoni Ewropea m’għandhiex il-kompetenzi meħtieġa biex tappoġġa l-inizjattiva speċifika 
mitluba. L-attivitajiet tagħha fil-qasam tal-politika tal-ispettru jfittxu li joħolqu ambjent 
kummerċjali li jwassal għall-istabbiliment ta’ tali programm ibbażat fuq inizjattiva privata.

                                                                                                                                                  
forniment ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva.


