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Tárgy: Michael Jones brit állampolgár által benyújtott 0467/2011. számú petíció a 
nem máltai áram- és vízhasználókra vonatkozó, állítólagosan hátrányosan 
megkülönböztető máltai díjakról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2001-ben házat vásárolt Máltán. 2004-ben Málta csatlakozott az Európai 
Unióhoz. 2005-ben a petíció benyújtója és felesége máltai személyi igazolványt kapott. 2010-
ben a máltai adóhatóság a petíció benyújtóját és feleségét állandó máltai lakhellyel rendelkező 
személyekként regisztrálta. 2010-ben derült ki, hogy a petíció benyújtója a 2010 előtti 
időszakra körülbelül 30%-kal többet fizetett az elektromos áramért és a vízért, mint a többi 
lakos. Kiderült, hogy jogtalanul számláztak neki többet, ezért visszatérítés járt neki; azonban 
csak 2010 áprilisától, amikor is a közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozást átszervezték. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy Málta uniós csatlakozása időpontjától – sőt, esetleg a 
házvásárlástól – eltelt egész időszakra megilleti őt a visszatérítés. Továbbá a petíció 
benyújtója nehezményezi, hogy csak 2010 áprilisától formálhatott igényt az úgynevezett 
ökokedvezményre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A hátrányosan megkülönböztető víz- és villamosenergia-díjak uniós joggal való 
összeegyeztethetősége
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Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke tiltja az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetést.

A 2004/38/EK irányelv124. cikke szerint „az ezen irányelv alapján a fogadó tagállam 
területén tartózkodó valamennyi uniós polgárt a Szerződés alkalmazási körébe tartozó 
területeken egyenlő bánásmód illet meg a fogadó tagállam állampolgáraival. E jog 
kedvezménye kiterjed azokra a családtagokra is, akik nem valamelyik tagállam
állampolgárai, és tartózkodási joggal vagy huzamos tartózkodási joggal rendelkeznek”.

A Bizottságnak tudomása van arról, hogy a Máltán tartózkodó uniós polgárok esetében 
állítólagosan megkülönböztető díjakat alkalmaznak, és a fent említett kérdések kapcsán 2011. 
január 3-án, valamint 2011. július 14-én felvette a kapcsolatot a máltai hatóságokkal. 2011. 
december 12-én a máltai hatóságok válaszoltak a Bizottság leveleire. 2012. március 20-án a 
máltai hatóságok kiegészítő információkat szolgáltattak. 

A Bizottság jelenleg vizsgálja a Máltától kapott választ. 

A petíció benyújtójának a visszatérítésre vonatkozó joga

A Bizottság szerint a petíció benyújtója 2004. május 1-től, azaz a Máltai Köztársaság európai 
uniós csatlakozásának napjától jogosult a visszatérítésre. A visszatérítés azonban a nemzeti 
eljárásjog hatálya alá tartozik és igénylésére időkorlátok vonatkozhatnak. 

Következtetés

A Bizottság tudatában van az állítólagosan hátrányosan megkülönböztető víz- és 
villamosenergia-díjak alkalmazásának Máltán és már tett is lépéseket egy jogsértési eljárás 
megindítása érdekében. 

A petíció benyújtójának érdekében áll, hogy éljen a nemzeti szinten rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségekkel, mivel kizárólag a nemzeti bíróságok ítélhetnek meg jóvátételt az 
elszenvedett károkért.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).


