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Peticija Nr. 0299/2005 dėl Maltoje taikomo išvykimo mokesčio, kurią pateikė Airijos 
pilietis Oisin Jones-Dillon

Peticija Nr. 0415/2005 dėl Maltoje taikomo išvykimo mokesčio, kurią pateikė Maltos 
pilietė Anna Ignacak Mifsud

Peticija Nr. 0419/2005 dėl Maltoje taikomo išvykimo mokesčio, kurią pateikė 
Nyderlandų pilietis Robert G. Coenen

Peticija Nr. 0533/2005 dėl laisvo asmenų judėjimo apribojimo, kylančio dėl didelių 
aviacijos mokesčių, kurią pateikė Maltos pilietis Matthew Buttigieg

1. Peticijų santrauka

Peticija Nr. 0299/2005
Peticijos pateikėjui kyla klausimų dėl Maltos keleivių mokamo išvykimo mokesčio, kuris 
taikomas tik iš Maltos vykdomiems skrydžiams ir dėl kurio sukuriamos skirtingų skrydžių 
diskriminavimo sąlygos. Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl to, kaip taikomas šis mokestis 
(kyla tarptautinių ir šalies teritorijoje vykdomų skrydžių diskriminacija), pažeidžiamos ES 
teisės aktuose nustatytos laisvo judėjimo teisės.

Peticija Nr. 0415/2005
Peticijos pateikėja teigia, kad Maltos keleiviams taikomas išvykimo mokestis yra 
diskriminacinis ir pažeidžia ES piliečių teisę laisvai judėti. Ji nurodo, kad šis mokestis 
taikomas tik iš Maltos vykdomiems skrydžiams ar kelionėms laivu, o iš piliečių, kitoje ES 
valstybėje perkančių bilietą į abi puses kelionei, kurios galutinis yra tikslas Malta, arba 
nemokančių už bilietus (t. y. tų, kurie naudojasi nekomerciniais skrydžiais), nereikalaujama 
mokėti šio mokesčio.
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Peticija Nr. 0419/2005
Peticijos pateikėjas teigia, kad Maltos keleiviams taikomas išvykimo mokestis yra 
diskriminacinis ir pažeidžia ES piliečių teisę laisvai judėti. Jis nurodo, kad šis mokestis 
taikomas tik iš Maltos vykdomiems skrydžiams ar kelionėms laivu, o iš piliečių, kitoje ES 
valstybėje perkančių bilietą į abi puses kelionei, kurios galutinis tikslas yra Malta, arba 
nemokančių už bilietus (t. y. tų, kurie naudojasi nekomerciniais skrydžiais), nereikalaujama 
mokėti šio mokesčio.

Peticija Nr. 0533/2005
Peticijos pateikėjas nusivylęs, kad Maltai įstojus į ES nesumažėjo itin didelės iš šios šalies 
vykdomų skrydžių išlaidos. Jis mano, kad dėl neproporcingai didelių vyriausybės nacionalinei 
oro bendrovei „Malta Air“, užimančiai monopolinę padėtį, taikomų mokesčių ribojamas 
laisvas asmenų judėjimas. Todėl dėl itin didelių kainų studentams ypač sudėtinga dalyvauti, 
pvz., jaunimo renginiuose, kuriuos Europos Komisija organizuoja kitose ES valstybėse.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0299/2005 paskelbta priimtina 2005 m. rugpjūčio 16 d.
Peticija Nr. 0415/2005 paskelbta priimtina 2005 m. rugsėjo 20 d.
Peticija Nr. 0419/2005 paskelbta priimtina 2005 m. rugsėjo 20 d.
Peticija Nr. 0533/2005 paskelbta priimtina 2005 m. spalio 7 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. liepos 3 d.

„Pirmiau minėtose peticijoje išreiškiamas rūpestis dėl tarptautiniame Maltos oro uoste 
taikomo išvykimo mokesčio. Komisija gavo keletą panašių nusiskundimų.
Išvykimo mokestis taikomas tik tiems keleiviams, kurie išvyksta iš Maltos ir keliauja į kitą 
šalį. Peticijose teigiama, kad Maltos gyventojai turi mokėti nepagrįstą išvykimo mokesčio dalį 
ir todėl yra diskriminuojami. Peticijose taip pat išreiškiamas rūpestis, kad išvykimo mokesčiu 
ribojama judėjimo laisvė, o kitų transporto priemonių atžvilgiu sudaromos nesąžiningos 
konkurencijos sąlygos. Vienas peticijos pateikėjų teiraujasi, ar keleiviai, išvykstantys iš vieno 
mažesnių Maltos oro uostų – Gozo, atleidžiami nuo išvykimo mokesčio, ar ne.
Komisija šiuo metu tiria, ar šis mokestis renkamas laikantis taikytinų Bendrijos teisės aktų. 
Šiuo etapu Komisija stengiasi nustatyti keleivių kategorijas, kurioms šis mokestis netaikomas, 
ir raštu kreipėsi į Maltos nuolatinę atstovybę prašydama pateikti papildomos informacijos. 
Šiuo metu Komisija nagrinėja jos atsakymus.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. rugsėjo 21 d.

„Pirmiau minėtose peticijoje išreiškiamas rūpestis dėl tarptautiniame Maltos oro uoste 
taikomo išvykimo mokesčio. Komisija gavo keletą panašių nusiskundimų.

Išvykimo mokestis taikomas tik tiems keleiviams, kurie išvyksta iš Maltos ir keliauja į kitą 
šalį. Peticijose teigiama, kad Maltos gyventojai turi mokėti nepagrįstą išvykimo mokesčio dalį 
ir todėl yra diskriminuojami. Peticijose taip pat išreiškiamas rūpestis, kad išvykimo mokesčiu 
ribojama judėjimo laisvė, o kitų transporto priemonių atžvilgiu sudaromos nesąžiningos 
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konkurencijos sąlygos. Vienas peticijos pateikėjų teiraujasi, ar keleiviai, išvykstantys iš vieno 
mažesnių Maltos oro uostų – Gozo, atleidžiami nuo išvykimo mokesčio, ar ne. 

Komisija daro išvadą, kad išvykimo mokestis neatitinka Bendrijos teisės aktų dėl dviejų 
priežasčių. Pirma, išvykimo mokestis taikomas tik tarptautiniams skrydžiams apmokestinti ir 
netaikomas šalies teritorijoje vykdomiems skrydžiams. Šitaip išskiriant šalies teritorijoje 
vykdomus ir kitus Bendrijos vidaus maršrutus pažeidžiamas 1992 m. liepos 23 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 24081 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro 
maršrutus 3 straipsnis. Antra, dėl taikomo išvykimo mokesčio Maltoje sudėtingiau teikti 
paslaugas, palyginti su kitomis Bendrijos vietomis, nes apmokestinamos tik tos kelionės, 
kurios pradedamos Maltoje. Komisija mano, kad tai prieštarauja Europos bendrijos steigimo 
sutarties 49 straipsniui.

2006 m. liepos 4 d. Komisija išsiuntė Maltai oficialų įspėjimą, kuriame nurodė, kad išvykimo 
mokestis neatitinka Bendrijos teisės aktų. Malta į šį laišką atsakė 2006 m. spalio 28 d. Tačiau 
Komisija padarė išvadą, kad Maltos pateiktose pastabose neatsižvelgiama į iškeltus 
klausimus, todėl 2006 m. gruodžio 15 d. išsiuntė pagrįstą nuomonę. 2007 m. kovo 30 d. laiške 
Komisija gavo Maltos atsakymą. Išnagrinėjusi šį atsakymą 2007 m. birželio 27 d. Komisija 
nusprendė perduoti bylą Europos Teisingumo Teismui.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Kaip paaiškinta per 2009 m. spalio 1 d. vykusį Peticijų komiteto posėdį, po Maltoje vykusių 
vietos valdžios rinkimų panaikintas šalyje vykdomiems skrydžiams taikytas išvykimo
mokestis, oficialiai vadinamas „keleivių aptarnavimo mokesčiu“, o jo rinkliava nutraukta nuo 
2008 m. lapkričio 1 d., t. y. nuo Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) žiemos sezono 
pradžios. 2008 m. lapkričio 27 d. Komisija nutraukė pažeidimo bylą (Nr. 2005/4778).

Komisija iki šiol tiesiogiai negavo jokio analogiško skundo dėl jūrų transporto. Komisija 
atkreipia dėmesį į tai, kad dviejose peticijose (Nr. 415/2005 ir Nr. 419/2005) dėl skrydžiams 
taikomo išvykimo mokesčio minimas ir keleiviams, kurie naudojasi jūrų transporto 
priemonėmis, taikomas išvykimo mokestis. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, 
Komisija ketina susisiekti su Maltos valdžios institucijomis ir toliau nagrinėti šį klausimą.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d. dėl peticijų 
Nr. 415/2005 ir Nr. 412/2005

„2009 m. spalio 19 d. laiške Komisija paprašė Maltos valdžios institucijų suteikti informaciją 
apie jūrų transportui taikomą išvykimo mokestį.

2009 m. gruodžio 19 d. Maltos valdžios institucijos atsakė, kad išvykstantiems keleiviams 
taikytas vadinamasis „keleivių aptarnavimo mokestis“ panaikintas 2008 m. lapkričio 1 d., 
patvirtinus 2008 m. priimtų Uosto nuostatų (LN 198/08) ir 2008 m. rugpjūčio 13 d. Uosto 
pranešimo Nr. 006/08 pakeitimą, ir pateikė Komisijai šių teisės aktų kopijas.

                                               
1 OL L 240, 1992 8 24.
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Išnagrinėjusi šiuos dokumentus Komisija padarė išvadą, kad nebūtina toliau svarstyti šį 
klausimą.“


