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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0299/2005, внесена от Oisin Jones-Dillon, с ирландско 
гражданство, относно таксата при излитане в Малта

Петиция 0415/2005, внесена от Anna Ignacak Mifsud, с малтийско 
гражданство, относно таксата при излитане в Малта

Петиция 0419/2005, внесена от Robert G. Coenen, с нидерландско 
гражданство, относно таксата при излитане в Малта

Петиция 0533/2005, внесена от Matthew Buttigieg, с малтийско 
гражданство, относно ограничения за свободното движение на лица в 
резултат от високите летищни такси в Малта

1. Резюме на петицията

Петиция № 0299/2005
Петицията повдига въпроси относно пътническата такса при излитане за пътници в 
Малта, която се прилага само при полети, заминаващи от Малта, и това поставя в 
неравностойно положение различните полети. В петицията се твърди, че поради 
начина, по който е наложена таксата (поставяне в неравностойно положение на 
международните и вътрешните полети), тя нарушава правата за свободно движение 
според законодателството на ЕС.

Петиция № 0415/2005
Вносителката на петицията посочва, че малтийската пътническа такса при излитане е 
дискриминационна и нарушава правото на свободно движение за гражданите на ЕС. Тя 
твърди, че тази такса се налага само на полети и кораби, тръгващи от Малта, докато 
гражданите, които купуват билет за отиване и връщане от друга държава в ЕС с 
дестинация Малта, както и онези, които не плащат билетите си (нетърговски полети), 
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не са задължени да плащат този налог.

Петиция № 0419/2005
Вносителят на петицията посочва, че малтийската пътническа такса при излитане е 
дискриминационна и нарушава правото на гражданите на ЕС на свободно движение. 
Той твърди, че тази такса се налага само на полети и кораби, тръгващи от Малта, 
докато гражданите, които купуват билет за отиване и връщане от друга държава в ЕС с 
дестинация Малта, както и онези, които не плащат билетите си (нетърговски полети), 
не са задължени да плащат този налог.

Петиция № 0533/2005
Вносителят на петицията изразява разочарование, че присъединяването на Малта към 
ЕС не е довело до промени, отнасящи се до твърде високите цени на полетите от 
Малта. Той смята, че свободното движение на лицата се ограничава от прекомерно 
високите правителствени данъци върху националния превозвач Малта Еър (Malta Air), 
в резултат на което той е монополист. Ето защо поради високите цени за студентите 
беше особено трудно да присъстват например на младежки прояви, организирани от 
Европейската комисия в други държави на ЕС.

2. Допустимост

Петиция 0299/2005, обявена за допустима на 16 август 2005 г.
Петиция 0415/2005, обявена за допустима на 20 септември 2005 г.
Петиция 0419/2005, обявена за допустима на 20 септември 2005 г.
Петиция 0533/2005, обявена за допустима на 7 октомври 2005 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

Гореспоменатите петиции предизвикват загриженост по отношение на съставянето на 
таксата при излитане на международното летище в Малта. Комисията е получила 
няколко подобни оплаквания.
Таксата при излитане се прилага само за пътници, които започват пътуването си от 
Малта и се отправят към дестинация извън Малта. В петициите се твърди, че жителите 
на Малта са принудени да поемат неоправдано голяма част от таксата при излитане и 
поради тази причина са дискриминирани. Петициите също така предизвикват 
загриженост за това, че таксата при излитане ограничава свободата на движение и води 
до несправедлива конкуренция с други форми на транспорт. Един от вносителите пита 
дали пътниците, заминаващи от второстепенното малтийско летище „Gozo“, са 
освободени от таксата при излитане, или не. 
Комисията понастоящем проучва дали съставянето на гореспоменатата такса е в 
съответствие с действащото законодателство на Общността. На този етап Комисията се 
опитва да установи кои категории пътници са освободени и е отправила писмено 
запитване до Постоянното представителство на Малта за допълнителна информация. 
Техните отговори в момента се разглеждат от Комисията.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

Гореспоменатите петиции предизвикват загриженост по отношение на тълкуването на 
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таксата при излитане на международното летище в Малта. Комисията е получила 
няколко подобни оплаквания.

Таксата при излитане се прилага само за пътници, които започват пътуването си от 
Малта и се отправят към дестинация извън Малта. В петициите се твърди, че жителите 
на Малта са принудени да поемат неоправдано голяма част от таксата при излитане и 
поради тази причина са дискриминирани. Петициите също така предизвикват 
загриженост за това, че таксата при излитане ограничава свободата на движение и води 
до несправедлива конкуренция с други форми на транспорт. Един от вносителите пита 
дали пътниците, заминаващи от второстепенното малтийско летище „Gozo“, са 
освободени от таксата при излитане, или не. 

Заключението на Комисията е, че таксата при излитане не съответства на законите на 
Общността по две причини. Първо, таксата при излитане се събира само при 
международни полети, но не и при вътрешните маршрути. Такова разграничение между 
вътрешните за Малта и вътрешните за Общността маршрути нарушава член 3 от 
Регламент (ЕИО) № 2408/1992 на Съвета от 23 юли 1992 г.1 относно достъпа на 
въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността. 
Второ, таксата излитане затруднява доставянето на услуги от Малта в сравнение с 
други точки в Общността, тъй като таксата се събира само при пътувания, тръгващи от 
Малта. Комисията смята, че това противоречи на член 49 от Договора за създаване на 
Европейската общност.

На 4 юли 2006 г. Комисията изпрати писмо с официално предупреждение до Малта, в 
което се казва, че таксата при излитане не съответства на законите на Общността. 
Малта отговори на това писмо на 28 октомври 2006 г. Комисията обаче стигна до 
заключението, че обясненията на Малта не отговарят на изразената загриженост, и 
следователно изпрати свое аргументирано становище на 15 декември 2006 г. Комисията 
получи отговор от Малта в писмо от 30 март 2007 г. След като анализира този отговор, 
на 27 юни 2007 г. Комисията реши да отнесе случая до Европейския съд.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Както беше обяснено по време на заседанието на комисията по петиции от 1 октомври 
2009 г., таксата при излитане в Малта, официално наричана „такса за обслужване на 
пътници“, беше отменена след местните избори в Малта и престана да се събира от 1 
ноември 2008 г. – началната дата на зимния сезон на Международната асоциация за 
въздушен транспорт (IATA). Комисията прекрати делото за нарушение (2005/4778) на
27 ноември 2008 г.

Комисията не е получила досега директно аналогични жалби относно морския 
транспорт. Тя отбелязва, че две от петициите (415/2005 и 419/2005) относно такса 
излитане посочват също така такса при отпътуване, която се налага на пътниците, 
които използват морски транспорт. В контекста на горното Комисията възнамерява да 

                                               
1 ОВ L 240, 24.8.1992 г.
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се свърже с малтийските органи и да проучи допълнително този въпрос.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г. за петиции
415 и 419/2005

С писмо от 19 октомври 2009 г. Комисията поиска информация от малтийските органи
във връзка с таксата при отпътуване, прилагана за морския транспорт.

На 19 декември 2009 г. малтийските органи отговориха, че така наречената „такса за 
обслужване на пътници“, налагана на заминаващите пътници, е премахната от 1 
ноември 2008 г. с изменение на пристанищния правилник от 2008 г. (LN 192/08) и 
известие № 006/08 от 13 август 2008 г., и представиха на Комисията копия от тези 
актове.

След като анализира тези документи Комисията стигна до заключението, че не е 
необходимо да продължи разглеждането на този въпрос.


