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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0299/2005 af Oisin Jones-Dillon, irsk statsborger, om afgangsafgiften i Malta

Andragende 0415/2005 af Anna Ignacak Mifsud, maltesisk statsborger, om afgangsafgiften i 
Malta

Andragende 0419/2005 af Robert G. Coenen, nederlandsk statsborger, om afgangsafgiften i 
Malta

Andragende 0533/2005 af Matthew Buttigieg, maltesisk statsborger, om begrænsninger af den 
frie bevægelighed for personer på grund af høje lufttransportafgifter i Malta

1. Sammendrag

Andragende 0299/2005
I andragendet rejses der tvivl om den maltesiske afgangsafgift for passagerer, som kun 
opkræves ved flyvninger, der begynder i Malta, hvilket giver anledning til forskelsbehandling 
af forskellige flyvninger. Det hævdes i andragendet, at den måde, hvorpå afgiften opkræves 
(forskelsbehandling af udenrigs- og indenrigsflyvninger), fører til en tilsidesættelse af retten 
til fri bevægelighed i henhold til EU-lovgivningen.

Andragende 0415/2005
Andrageren hævder, at den maltesiske afgangsafgift for passagerer er diskriminerende og 
krænker unionsborgernes ret til fri bevægelighed. Hun påpeger, at afgiften kun pålægges i 
forbindelse med flyvninger eller sørejser, der begynder i Malta, mens borgere, der køber en 
returbillet til Malta i et andet EU-land, eller personer, der ikke betaler for deres billetter 
(ikkekommercielle flyvninger), ikke skal betale denne afgift.

Andragende 0419/2005
Andrageren hævder, at den maltesiske afgangsafgift for passagerer er diskriminerende og 
krænker unionsborgernes ret til fri bevægelighed. Han påpeger, at afgiften kun pålægges i 
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forbindelse med flyvninger eller sørejser, der begynder i Malta, mens borgere, der køber en 
returbillet til Malta i et andet EU-land, eller personer, der ikke betaler for deres billetter 
(ikkekommercielle flyvninger), ikke skal betale denne afgift.

Andragende 0533/2005
Andrageren er skuffet over, at Maltas tiltrædelse af EU ikke har ført til nogen ændringer, hvad 
angår de meget høje priser på flyvninger fra Malta. Han mener, at den frie bevægelighed for 
personer er begrænset af de uforholdsmæssigt store statslige afgifter på det nationale 
luftfartsselskab Malta Air, der følgelig befinder sig i en monopolsituation. På grund af 
udgifterne var det derfor særlig vanskeligt for studerende at deltage i f.eks. 
ungdomsarrangementer organiseret af Kommissionen i andre EU-medlemsstater.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0299/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. august 2005).
Andragende 0415/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september
2005)
Andragende 0419/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september
2005)
Andragende 0533/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. oktober 2005)
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. juli 2006.

"I ovennævnte andragender rejses der tvivl om afgangsafgiftens karakter i Maltas 
internationale lufthavn. Kommissionen har modtaget flere lignende klager.

Afgangsafgiften gælder kun for passagerer, der påbegynder en rejse fra Malta til en 
destination uden for Malta. I andragenderne hævdes det, at de maltesiske statsborgere må 
betale en urimeligt stor del af afgangsafgiften og derfor bliver forskelsbehandlet. I 
andragenderne udtrykkes der også bekymring over, at afgangsafgiften begrænser 
bevægelsesfriheden og fører til illoyal konkurrence med andre transportformer. En af 
andragerne spørger, om passagerer, der påbegynder rejsen fra den mindre maltesiske lufthavn 
på Gozo, er fritaget for afgangsafgift.

Kommissionen undersøger for øjeblikket, om afgiftens karakter er i overensstemmelse med 
gældende fællesskabslovgivning. Lige nu forsøger Kommissionen at fastslå, hvilke 
passagergrupper der er fritaget, og den har anmodet Maltas faste repræsentation om yderligere 
oplysninger. Kommissionen behandler for øjeblikket repræsentationens svar."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. september 2007.

"I ovennævnte andragender rejses der tvivl om afgangsafgiftens karakter i Maltas 
internationale lufthavn. Kommissionen har modtaget flere lignende klager.

Afgangsafgiften gælder kun for passagerer, der påbegynder en rejse fra Malta til en 
destination uden for Malta. I andragenderne hævdes det, at de maltesiske statsborgere må 
betale en urimeligt stor del af afgangsafgiften og derfor bliver forskelsbehandlet. I 
andragenderne udtrykkes der også bekymring over, at afgangsafgiften begrænser 
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bevægelsesfriheden og fører til illoyal konkurrence med andre transportformer. En af 
andragerne spørger, om passagerer, der påbegynder rejsen fra den mindre maltesiske lufthavn 
på Gozo, er fritaget for afgangsafgift.

Kommissionen konkluderer, at afgangsafgiften ikke er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen af to grunde. For det første opkræves afgangsafgiften kun for 
udenrigsflyvninger og ikke på indenrigsruter. Denne sondring mellem indenrigsruter og andre 
ruter inden for Fællesskabet er en tilsidesættelse af artikel 3 i Rådets forordning (EØF) Nr. 
2408/92 af 23. juli 19921 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for 
Fællesskabet. For det andet vanskeliggør afgangsafgiften den frie udveksling af 
tjenesteydelser fra Malta sammenholdt med andre steder i Fællesskabet, eftersom afgiften kun 
opkræves for rejser, der påbegyndes i Malta. Kommissionen er af den opfattelse, at dette er i 
strid med artikel 49 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Den 4. juli 2006 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Malta, hvori den erklærede, at 
afgangsafgiften ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Malta svarede på 
denne skrivelse den 28. oktober 2006. Kommissionen fandt imidlertid, at Maltas 
bemærkninger ikke besvarede de rejste spørgsmål, og derfor sendte Kommissionen en 
begrundet udtalelse den 15. december 2006. Kommissionen modtog svar fra Malta i et brev af 
30. marts 2007. Efter at have behandlet dette svar besluttede Kommissionen den 27. juni 2007 
at henvise sagen til EF-Domstolen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Som forklaret i Udvalget for Andragender den 1. oktober 2009 blev den maltesiske 
lufthavnsafgift ved afrejse, officielt kaldet "Passenger Service Charge", afskaffet i kølvandet 
på lokalvalget i Malta, og opkrævningen ophørte den 1. november 2008, som var datoen for 
starten på IATA's vintersæson. Kommissionen lukkede overtrædelsessagen (2005/4778) den 
27. november 2008. 

Kommissionen har indtil videre ikke direkte modtaget nogen parallelle klager angående den 
maritime transportform. Kommissionen bemærker, at to af andragenderne (415/2005 og 
419/2005) angående lufthavnsafgift ved afrejse også henviser til afgangsafgift, der pålægges 
passagerer, som bruger maritim transport. Set i lyset af ovenstående agter Kommissionen at 
kontakte de maltesiske myndigheder og undersøge dette spørgsmål yderligere."  

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. april 2010 for andragende
0415 & 0419/2005

"I en skrivelse af 19. oktober 2009 anmodede Kommissionen om oplysninger fra de 
maltesiske myndigheder med hensyn til de afgangsafgifter, der pålægges maritim transport. 

De maltesiske myndigheder svarede den 19. december 2009, at det såkaldte 
"passagertjenestegebyr", der pålægges afrejsende passagerer, blev afskaffet den 1. november 
2008 ved ændringen af havneforordninger af 2008 (LN 192/08) og havnemeddelelse nr. 
006/08 dateret 13. august 2008, og de har fremsendt kopier af disse love til Kommissionen. 
                                               
1 EFT L 240 af 24.8.1992.
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Efter analyse af disse dokumenter konkluderede Kommissionen, at der ikke var nogen grund 
til at gå videre med denne sag."


