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

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.5.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0467/2011 imressqa minn Michael Jones ta’ nazzjonalità 
Brittanika dwar allegati tariffi diskriminatorji għal utenti mhux Maltin ta’ 
fornimenti ta’ dawl u ilma f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fl-2001 il-petizzjonant xtara dar f’Malta Fl-2004 Malta saret Stat Membru tal-Unjoni 
Ewropea. Fl-2005 il-petizzjonant u martu kisbu karti tal-identità Maltin. Fl-2010 il-
petizzjonant u martu kienu rreġistrati mal-awtoritajiet tat-taxxa Maltin bħala residenti 
permanenti f’Malta. Fl-2010 deher li fil-perjodu ta’ qabel l-2010 il-petizzjonant ħallas 
madwar 30% aktar għad-dawl u l-ilma minn abitanti oħra. Dan deher li kien żbaljat u l-
petizzjonant irċieva rifużjoni, iżda biss minn April tal-2010, meta l-kumpanija ta’ utilità 
kienet organizzata mill-ġdid. Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li kellu jirċievi rifużjoni għall-
perjodu kollu miż-żmien tad-dħul ta’ Malta fl-UE u possibilment anke miż-żmien li xtara d-
dar tiegħu. Aktar minn hekk, il-petizzjonant jilmenta li kien biss minn April 2010 li huwa 
beda jiġi kkunsidrat eliġibbli għal dak magħruf bħala ‘ekoskont’.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Settembru  2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Kompatibilità mal-liġi tal-UE tat-tariffi diskriminatorji tad-dawl u l-ilma

L-Artikolu 18 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxi kwalunkwe 
diskriminazzjoni abbażi ta’ ċittadinanza.
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Skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2004/38/KE1, . “Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li jgħixu skont 
din id-Direttiva fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti għandhom igawdu trattament ugwali 
bħaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru fl-iskop tat-Trattat. Il-benefiċċju ta’ dan id-dritt għandu 
jkun estiż għall-membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta’ Stat Membru u li għandhom id-
dritt ta' residenza jew għandhom residenza permanenti".

Il-Kummissjoni hija konxja mit-tariffi allegatament diskriminatorji applikati għal ċittadini tal-
UE li jgħixu Malta u kkuntattjat lill-awtoritajiet Maltin fit-3 ta’ Jannar 2011 u fl-14 ta’ Lulju 
2011 dwar il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq. Fit-12 ta’ Diċembru 2011 l-awtoritajiet 
Maltin wieġbu l-ittri tal-Kummissjoni. Fl-20 ta’ Marzu 2012 l-awtoritajiet Maltin bagħtu aktar 
informazzjoni. 

Il-Kummissjoni fil-preżent qed tanalizza t-tweġiba Maltija.

Id-dritt tal-petizzjonant li jieħu rifużjoni

Skont il-Kummissjoni, il-petizzjonant għandu jkun intitolat għal rifużjoni mill-1 ta’ Mejju 
2004, id-data li fiha r-Repubblika ta’ Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea. Madanakollu din ir-
rifużjoni hija suġġetta għal–liġi proċedurali nazzjonali u t-talba tagħha tista’ tkun limitata biż-
żmien. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija konxja mill-applikazzjoni allegatament diskriminatorja tat-tariffi tad-
dawl u l-ilma f’Malta, u diġà ħadet passi biex tiftaħ proċedura ta’ ksur. 

Huwa fl-interess tal-petizzjonant li jagħmel użu mill-mezzi ta’ rimedju disponibbli f’livell 
nazzjonali, peress li huma biss il-qrati nazzjonali li jistgħu jagħtu kumpens għad-danni 
mġarrba.

                                               
1 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-

drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri, ĠU, L 158 tat-30 ta’ April 2004, p.77.


