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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1357/2013, imressqa minn Andreas Bayr, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar l-allegat nuqqas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/136/KE min-naħa 
tal-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li d-Direttiva 2009/136/KE li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar 
servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali 
u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) 
Nru 2006/2004 dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi ma ġietx trasposta kif 
xieraq fil-liġi nazzjonali Ġermaniża.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta' April 2014. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2014

Il-petizzjonant jixtieq li tiġi varata proċedura ta’ ksur kontra r-Repubblika Federali tal-
Ġermanja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għar-raġuni ta’ 
nonimplimentazzjoni tad-Direttiva 2009/136/KE1  tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Novembru 2009 għal ġol-liġi nazzjonali.
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L-Artikolu 4 tad-Direttiva msemmija hawn fuq jistipola li l-Istati Membri għandhom jadottaw 
u jippubblikaw sal-25 ta' Mejju 2011 il-miżuri leġiżlattivi meħtieġa biex jirrispettaw din id-
Direttiva. 

Dawn għandhom minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk il-miżuri. 
Minħabba l-fatt li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja ma kenitx għarrfet lill-Kummissjoni 
bid-dispożizzjonijiet li kienu ġew adottati biex tiġi rispettata d-Direttiva in kwistjoni skond l-
iskeda mogħtija, fit-18 ta’ Lulju 2011 il-Kummissjoni tat bidu għal proċedura ta’ ksur kontra 
r-Repubblika Federali tal-Ġermanja u bagħtet ittra ta’ tqegħid fil-mora lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE). Fl-10 ta’ Mejju 2012, l-awtoritajiet Ġermaniżi nnotifikaw lill-Kummissjoni l-miżuri 
tat-traspożizzjoni kollha tad-Direttiva in kwistjoni. L-għajn ta’ referenza għall-miżuri ta’ 
implimentazzjoni hija kif ġej: Bundesgesetzblatt Teil 1 (BGBl.1) Nr. 19 tad-9 ta’ Mejju 2012, 
p. 958-997. Konsegwentement, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura ta’ ksur skont 
l-Artikolu 258 tat-TFUE peress li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja wettqet l-obbligu 
tagħha skont l-Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li jidher hawn fuq, il-Kummissjoni ma tkunx f’pożizzjoni li tgħin lill-
petizzjonant f’dan il-każ individwali peress li l-awtoritajiet Ġermaniżi diġà nnotifikaw lill-
Kummissjoni t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2009/136/KE għal ġol-liġi nazzjonali.


