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Ref.: Petiția nr. 0467/2011, adresată de Michael Jones, de cetățenie britanică, privind 
presupusele tarife discriminatorii aplicate cetățenilor de altă origine decât malteză 
care utilizează rețelele de electricitate și apă din Malta

1. Rezumatul petiției

În 2001, petiționarul a cumpărat o casă în Malta. În 2004, Malta a aderat la Uniunea 
Europeană. În 2005, petiționarului și soției acestuia li s-au eliberat acte de identitate malteze. 
În 2010, petiționarul și soția acestuia au fost înregistrați la Administrația Financiară malteză 
ca rezidenți permanenți ai Maltei. În 2010 s-a constatat că, înainte de anul 2010 petiționarul 
plătise cu aproximativ 30 % mai mult pentru electricitate și apă decât alți cetățeni. Acest lucru 
a fost considerat nejustificat iar petiționarului i s-au restituit sumele plătite începând din 
aprilie 2010, când compania de utilități a intrat în reorganizare. Petiționarul consideră că ar 
trebui să i se restituie sumele plătite în plus din momentul aderării Maltei la UE, sau chiar din 
momentul în care acesta și-a cumpărat casa. Acesta își mai exprimă nemulțumirea și cu 
privire la faptul că accesul la așa-numita reducere eco i-a fost permis doar din aprilie 2010.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Compatibilitatea cu legislația UE privind tarifele discriminatorii la apă și electricitate

Articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice discriminarea pe 
motive de naționalitate.
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Conform articolului 24 din Directiva 2004/38/CE1, „orice cetățean al Uniunii care, în temeiul 
prezentei directive, își are reședința pe teritoriul statului membru gazdă se bucură de 
egalitate de tratament în raport cu resortisanții statului membru respectiv în domeniul de 
aplicare al tratatului. Beneficiul acestui drept se extinde asupra membrilor de familie care nu 
au cetățenia unui stat membru și care au dreptul de ședere permanentă”.

Comisia este conștientă de presupusele tarife discriminatorii aplicate cetățenilor UE care 
locuiesc în Malta și a contactat autoritățile malteze la 3 ianuarie 2011 și la 14 iulie 2011 în 
legătură cu aspectele menționate mai sus. Autoritățile malteze au răspuns la scrisorile 
Comisiei la 12 decembrie 2011. La 20 martie 2012, autoritățile malteze au trimis informații 
suplimentare. 

Comisia analizează în prezent răspunsul autorităților malteze. 

Dreptul petiționarului la restituirea sumelor plătite în plus

Potrivit Comisiei, petiționarul ar trebui să aibă dreptul la restituirea sumelor plătite în plus 
începând de la 1 mai 2004, data la care Republica Malta a aderat la Uniunea Europeană. 
Totuși, o astfel de restituire face obiectul dreptului procesual național, iar solicitarea acesteia 
ar putea fi limitată în timp. 

Concluzii

Comisia este conștientă de presupusa aplicare discriminatorie a tarifelor pentru apă și 
electricitate în Malta și a luat deja măsuri în vederea demarării procedurilor de încălcare a 
dreptului comunitar. 

Este în interesul petiționarului să folosească mijloacele de recurs disponibile la nivel național, 
întrucât numai instanțele naționale pot acorda despăgubiri pentru daunele suferite.

                                               
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 
158, 30.4.2004, p. 77.


