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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0467/2011 dėl tariamų diskriminacinių tarifų ne Maltos 
gyventojams, kurie yra elektros energijos ir vandentiekio vartotojai Maltoje, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Michael Jones

1. Peticijos santrauka

2001 m. peticijos pateikėjas įsigijo namą Maltoje. 2004 m. Malta įstojo į Europos Sąjungą. 
2005 m. peticijos pateikėjui ir jo žmonai buvo išduoti Maltos tapatybės pažymėjimai. 2010 m. 
Maltos mokesčių tarnyba peticijos pateikėją ir jo žmoną įregistravo kaip asmenis, nuolat 
gyvenančius Maltoje. 2010 m. paaiškėjo, kad peticijos pateikėjas laikotarpiu iki 2010 m. už 
elektros energiją ir vandenį sumokėjo daugiau kaip 30 proc. daugiau nei kiti gyventojai. 
Paaiškėjo, kad tai padaryta neteisėtai, ir peticijos pateikėjui buvo grąžintos įmokos, bet tik už 
laikotarpį nuo 2010 m. balandžio mėn. iki tol, kol buvo pertvarkyta komunalinių paslaugų 
teikimo įmonė. Peticijos pateikėjas mano, kad jam turi būti grąžintos įmokos už visą 
laikotarpį nuo tada, kai Malta įstojo į ES, ir, galbūt, netgi nuo namo įsigijimo dienos. Taip pat 
peticijos pateikėjas skundžiasi, kad tik nuo 2010 m. balandžio mėn. jis galėjo pradėti naudotis 
nuolaida už ekologiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Diskriminacinių vandens ir elektros energijos tarifų suderinamumas su ES teise

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsniu draudžiama bet kokia diskriminacija dėl 
pilietybės.
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Direktyvos 2004/38/EB1 24 straipsnyje nustatyta, kad „visiems Europos Sąjungos piliečiams, 
pagal šią direktyvą gyvenantiems priimančiosios valstybės narės teritorijoje, Sutarties 
taikymo srityje taikomas vienodas traktavimas kaip ir tos valstybės narės piliečiams. Ši teisė 
suteikiama šeimos nariams, kurie nėra valstybės narės piliečiai ir turi teisę gyventi šalyje 
arba nuolatinio gyvenimo šalyje teisę.“

Komisija žino apie Maltoje gyvenantiems ES piliečiams taikomus tariamus diskriminacinius 
tarifus. 2011 m. sausio 3 d. ir 2011 m. liepos 14 d. Komisija kreipėsi į Maltos valdžios 
institucijas anksčiau minėtais klausimais. 2011 m. gruodžio 12 d. Maltos valdžios institucijos 
atsakė į Komisijos raštus. 2012 m. kovo 20 d. Maltos valdžios institucijos atsiuntė papildomą 
informaciją. 

Komisija šiuo metu analizuoja Maltos atsakymą. 

Peticijos pateikėjo teisė gauti grąžinamąją išmoką

Pasak Komisijos, peticijos pateikėjas turėtų turėti teisę gauti grąžinamąją išmoką už laikotarpį 
nuo 2004 d. gegužės 1 d., Maltos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos. Vis dėlto 
tokioms grąžinamosioms išmokoms taikoma proceso teisė, o paraiškai gali būti taikomi laiko 
apribojimai. 

Išvada

Komisija žino apie tariamų diskriminacinių vandens ir elektros energijos tarifų taikymą 
Maltoje ir ėmėsi veiksmų pažeidimo nagrinėjimo procedūrai pradėti. 

Peticijos pateikėjas yra suinteresuotas pasinaudoti nacionalinio lygmens žalos atlyginimo 
priemonėmis, nes tik nacionaliniai teismai gali nurodyti atlyginti patirtus nuostolius.“

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje, OL L 158, 2004 4 30, p. 77.


