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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0467/2011, του Michael Jones, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση όσον αφορά τα τέλη για μη Μαλτέζους χρήστες 
ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιών υδροδότησης στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αγόρασε το 2001 μια κατοικία στη Μάλτα. Το 2004 η Μάλτα προσχώρησε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2005 ο αναφέρων και η σύζυγός του απέκτησαν ταυτότητα Μάλτας. 
Το 2010 ο αναφέρων και η σύζυγός του εγγράφηκαν στις φορολογικές αρχές της Μάλτας ως 
μόνιμοι κάτοικοι Μάλτας. Το 2010 προέκυψε ότι ο αναφέρων χρεωνόταν το διάστημα προ 
του 2010 κατά περίπου 30% περισσότερο για την ηλεκτρική ενέργεια και την υδροδότηση 
από ό,τι άλλοι κάτοικοι. Αυτό ήταν άδικο και ο αναφέρων έλαβε επιστροφή χρημάτων, αλλά 
μόνο από τον Απρίλιο του 2010, οπότε και αναδιαρθρώθηκε η κοινωφελής υπηρεσία. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το σύνολο της περιόδου από την 
προσχώρηση της Μάλτας στην ΕΕ και ενδεχομένως ακόμη και από τότε που αγόρασε την 
κατοικία του. Επίσης, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι ο ίδιος ενημερώθηκε μόλις από τον 
Απρίλιο του 2010 για το αποκαλούμενο «μειωμένο περιβαλλοντικό τιμολόγιο».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Συμβατότητα μεταξύ δικαίου της ΕΕ και των τελών ηλεκτρικής ενέργειας και υδροδότησης τα 
οποία εισάγουν διακρίσεις

Το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει την 
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εφαρμογή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2004/38/EΚ1, «όλοι οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας, 
απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σύγκριση με τους ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους 
εντός του πεδίου εφαρμογής της συνθήκης. Το ευεργέτημα του δικαιώματος αυτού εκτείνεται 
στα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους, εφόσον έχουν δικαίωμα 
διαμονής ή μόνιμης διαμονής».

Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι τα τέλη εφαρμόζονται, κατά τους ισχυρισμούς, με τρόπο που 
εισάγει διακρίσεις κατά των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στη Μάλτα και έχει έλθει σε 
επαφή με τις μαλτέζικες αρχές, στις 3 Ιανουαρίου και 14 Ιουλίου 2011, όσον αφορά τα 
παραπάνω ζητήματα. Στις 12 Δεκεμβρίου 2011, οι μαλτέζικες αρχές απέστειλαν απάντηση 
στις επιστολές της Επιτροπής και, στις 20 Μαρτίου 2012, απέστειλαν επιπρόσθετες 
πληροφορίες. 
Επί του παρόντος, η Επιτροπή μελετά τις απαντήσεις των αρχών της Μάλτας. 

Δικαίωμα του αναφέροντος σε επιστροφή χρημάτων

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο αναφέρων δικαιούται επιστροφή χρημάτων από την 
1η Μαΐου 2004, ημερομηνία κατά την οποία η δημοκρατία της Μάλτας προσχώρησε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το εν λόγω ζήτημα συνδέεται με το εθνικό δικονομικό δίκαιο 
και το σχετικό αίτημα επιστροφής μπορεί να υπόκειται σε κάποια προθεσμία. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τη φερόμενη ως εισάγουσα διακρίσεις εφαρμογή των τελών 
ηλεκτρικής ενέργειας και υδροδότησης και έχει ήδη λάβει μέτρα για την εκκίνηση 
διαδικασίας επί παραβάσει. 

Ο αναφέρων καλείται να κάνει χρήση των μέσων προσφυγής που είναι διαθέσιμα σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς μόνον τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των 
προκληθεισών ζημιών.

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 

δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.


