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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0467/2011, którą złożył Michael Jones (Wielka Brytania) w sprawie 
rzekomych dyskryminacyjnych stawek dla użytkowników energii 
elektrycznej i wodny na Malcie, którzy nie są obywatelami Malty

1. Streszczenie petycji

W 2001 r. składający petycję kupił dom na Malcie. W 2004 r. Malta stała się państwem 
członkowskim Unii Europejskiej. W 2005 r. składający petycję i jego żona otrzymali 
maltańskie dowody tożsamości. W 2010 r. maltańskie organy podatkowe zarejestrowały 
składającego petycję i jego żonę jako osoby zamieszkałe na stałe na Malcie. W 2010 r. 
okazało się, że w okresie do 2010 r. składający petycję płacił około 30% więcej niż inni 
mieszkańcy za energię elektryczną i wodę. Wydawało się, że jest to pomyłka, więc składający 
petycję otrzymał zwrot kosztów, jednak tylko od kwietnia 2010 r., kiedy nastąpiła 
reorganizacja spółki komunalnej. Składający petycję uważa, że należy mu się zwrot kosztów 
za cały okres od momentu przystąpienia Malty do UE, a być może nawet od czasu zakupienia 
domu. Ponadto składający petycję sprzeciwia się temu, że przyznano mu uprawnienia do tzw. 
ekorabatu dopiero od kwietnia 2010 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Zgodność z prawem UE dyskryminacyjnych stawek za wodę i energię elektryczną

W artykule 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazuje się dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową.
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Zgodnie z art. 24 dyrektywy 2004/38/WE1 wszyscy obywatele Unii zamieszkujący na 
podstawie niniejszej dyrektywy na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego są 
traktowani na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego w zakresie ustanowionym w 
Traktacie. Korzystanie z tego prawa obejmuje członków rodziny, którzy nie są obywatelami 
jednego z państw członkowskich i posiadają prawo pobytu lub stałego pobytu.

Komisja dysponuje wiedzą o rzekomo dyskryminacyjnych stawkach nakładanych na 
obywateli UE mieszkających na Malcie i skontaktowała się w związku z tymi kwestiami z 
maltańskimi władzami w dniu 3 stycznia 2011 r. i 14 lipca 2011 r. W dniu 12 grudnia 2011 r. 
maltańskie władze udzieliły odpowiedzi na pisma Komisji. W dniu 20 marca 2012 r. 
maltańskie władze wysłały dodatkowe informacje. 

Obecnie Komisja analizuje odpowiedź Malty. 

Prawo składającego petycję do otrzymania zwrotu

Zdaniem Komisji składający petycję powinien być uprawniony do otrzymania zwrotu od dnia 
1 maja 2004 r., czyli daty przystąpienia Malty do Unii Europejskiej. Jednak taki zwrot 
podlega krajowym przepisom prawa proceduralnego i możliwe, że wniosek o zwrot można 
złożyć w ograniczonym czasie. 

Wniosek

Komisja jest świadoma rzekomo dyskryminacyjnego stosowania stawek za wodę i energię 
elektryczną na Malcie i poczyniła już kroki w związku z wszczęciem postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

W interesie składającego petycję leży wykorzystanie krajowych możliwości dochodzenia 
roszczeń, jako że jedynie sądy krajowe mogą przyznać mu zadośćuczynienie za poniesione 
szkody.

                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 

obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.


