
CM\903744LV.doc PE489.730v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0467/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Michael Jones, par iespējamiem diskriminējošiem tarifiem 
Maltā elektroenerģijas un ūdens lietotājiem, kas nav Maltas iedzīvotāji

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 2001. gadā nopircis māju Maltā. Malta 2004. gadā kļuva par Eiropas 
Savienības dalībvalsti. Lūgumraksta iesniedzējam un viņa sievai 2005. gadā tika izdotas 
Maltas personas apliecības. Lūgumraksta iesniedzējs ar sievu 2010. gadā tika reģistrēti Maltas 
nodokļu iestādēs kā Maltas pastāvīgie iedzīvotāji. Lūgumraksta iesniedzējs 2010. gadā 
atklājis, ka līdz 2010. gadam viņš par elektroenerģiju un ūdeni maksājis par 30 % vairāk nekā 
citi iedzīvotāji. Tika konstatēts, ka tas bijis nepareizi, un lūgumraksta iesniedzējam atlīdzināta 
samaksātā summa, taču tikai no 2010. gada aprīļa, kad tika reorganizēts sabiedrisko 
pakalpojumu uzņēmums. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam jāsaņem atpakaļ visā 
periodā kopš Maltas pievienošanās ES, iespējams, pat no mājas iegādes brīža, samaksātā 
summa. Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas, ka tikai no 2010. gada aprīļa viņam ir tiesības 
saņemt tā dēvēto eko atlaidi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Diskriminējošu elektroenerģijas un ūdens tarifu saderība ar ES tiesību aktiem

Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pantā ir aizliegta diskriminācija pilsonības dēļ.
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Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK1 24. pantu „pret visiem Savienības pilsoņiem, kas, 
pamatojoties uz šo direktīvu, uzturas uzņēmējā dalībvalstī, ir attieksme, kas līdzvērtīga tai, 
kāda ir pret minētās dalībvalsts valstspiederīgajiem atbilstīgi Līguma darbības jomai.
Priekšrocības, ko sniedz šīs tiesības, attiecina arī uz ģimenes locekļiem, kas nav nevienas 
dalībvalsts pilsoņi un kam ir uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās tiesības.”

Komisija ir informēta par iespējami diskriminējošiem tarifiem, kas tika piemēroti Maltā 
dzīvojošajiem ES pilsoņiem, un saistībā ar šo jautājumu sazinājās ar Maltas iestādēm 
2011. gada 3. janvārī un 2011. gada 14. jūlijā. 2011. gada 12. decembrī Maltas iestādes 
atbildēja uz Komisijas vēstulēm. 2012. gada 20. martā Maltas iestādes nosūtīja papildu 
informāciju.

Komisija patlaban izskata Maltas sniegto atbildi.

Lūgumraksta iesniedzēja tiesības uz kompensāciju

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzējam būtu jāpiešķir 
kompensācija, kas aprēķināta attiecībā uz laiku no 2004. gada 1. maija, kad Malta iestājās 
Eiropas Savienībā. Tomēr šādas kompensācijas piešķiršana ir atkarīga no valsts procesuālo 
tiesību normām, un tās pieprasīšanas laiks var būt ierobežots.

Secinājumi

Komisija ir informēta par iespējami diskriminējošu ūdens un elektroenerģijas tarifu 
piemērošanu Maltā un jau ir veikusi pasākumus nolūkā sākt pārkāpuma procedūru.

Lūgumraksta iesniedzēja interesēs ir izmantot valsts līmenī pieejamos tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, jo tika valsts tiesas var piešķirt kompensāciju par radītajiem zaudējumiem.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par 

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.


