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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0467/2011 af Michael Jones, britisk statsborger, om formodet 
diskriminerende tariffer på elektricitets- og vandforsyninger for ikkemaltesiske 
brugere i Malta

1. Sammendrag

Andrageren købte i 2001 et hus i Malta. I 2004 trådte Malta ind i Den Europæiske Union. I 
2005 fik andrageren og hans hustru et maltesisk identitetskort. I 2010 blev andrageren og hans 
hustru registreret hos det maltesiske skattevæsen som permanent bosiddende i Malta. I 2010 
fremgik det, at andrageren i perioden før 2010 betalte ca. 30 % mere for strøm og vand end
andre indbyggere. Dette viste sig at være en fejl, og andrageren modtog en tilbagebetaling, 
dog kun fra april 2010, hvor forsyningsvirksomheden blev omstruktureret. Andrageren mener, 
at han bør få tilbagebetaling for hele perioden, hvor Malta trådte ind i EU, og muligvis fra det 
øjeblik, hvor han købte huset. Desuden beklager andrageren sig over, at han først fra april 
2010 kunne komme i betragtning til en såkaldt økorabat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012.

Overensstemmelse med EU-lovgivningen om diskriminerende tariffer på vand- og 
elektricitetsforsyning 

Artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) forbyder enhver 
diskrimination på baggrund af nationalitet.
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I henhold til artikel 24 i direktiv 2004/38/EF1 skal "alle unionsborgere, der i henhold til dette
direktiv opholder sig i værtsmedlemsstaten […] behandles på lige fod med statsborgerne i 
den pågældende medlemsstat inden for traktatens anvendelsesområde. Denne ligebehandling 
gælder også familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, men som har ret til 
ophold eller ret til tidsubegrænset ophold".

Kommissionen er opmærksom på de formodede diskriminerende tariffer, der finder 
anvendelse på EU-borgere, som er bosiddende i Malta, og kontaktede de maltesiske 
myndigheder den 3. januar 2011 og den 14. juli 2011 i forbindelse med ovenstående forhold. 
Den 12. december 2011 svarede de maltesiske myndigheder på Kommissionens breve. Den 
20. marts sendte de maltesiske myndigheder yderligere informationer. 

Kommissionen er på nuværende tidspunkt ved at analysere det maltesiske svar. 

Andragerens ret til at opnå godtgørelse 

Ifølge Kommissionen bør andrageren være berettiget til godtgørelse fra den 1. maj 2004, hvor 
Republikken Malta tiltrådte Den Europæiske Union. Beslutningen om en sådan godtgørelse 
træffes dog i henhold til national procesret, og en anmodning om godtgørelse kan være 
tidsbegrænset. 

Konklusion

Kommissionen er opmærksom på den formodet diskriminerende anvendelse af tariffer på 
vand- og elektricitetsforsyning og har allerede taget skridt til at indlede en 
overtrædelsesprocedure. 

Det er i andragerens interesse at gøre brug af tilgængelige klagemidler på nationalt plan, da 
det kun er nationale domstole, der kan tildele erstatning for tab.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres 

og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område, EUT L 158 af 30. april 2004, s. 77.


