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ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Отн:

Жалба 0299/2005 от Oisin Jones-Dillon (ирландец), относно летищната такса в Малта,

Жалба 0415/2005 от Anna Ignacak Mifsud (малтийка), относно летищната такса в Малта,

Жалба 0419/2005 от Robert G. Coenen (холандец), относно летищната такса в Малта

Жалба 0533/2005 от Matthew Buttigieg (малтиец), относно ограничението за свободно 
придвижване на лица вследствие на високи летищни такси в Малта

1. Резюме на жалбата

Жалба № 0299/2005
В жалбата се поставят въпроси относно летищната такса за пътниците в Малта, която се налага 
само за полети, започващи от Малта, което поражда различия за различните полети. В жалбата 
се казва, че поради начина, по който се налага таксата (различна за международните и
вътрешните полети), тя нарушава правото на свободно придвижване съгласно правото на ЕС.

Жалба № 0415/2005
Жалбоподателката посочва, че летищната такса за пътниците в Малта е дискриминационна и 
нарушава правото на гражданите на ЕС за свободно придвижване. Тя казва, че таксата се налага 
само на самолети или кораби, тръгващи от Малта, докато от граждани, закупили билет отиване 
и връщане в друга държава членка на ЕС по направлението Малта или от онези, които не 
плащат билетите си (не-търговски полети, не се изисква да плащат такава такса.

Жалба № 0419/2005
Жалбоподателят посочва, че летищната такса за пътниците в Малта е дискриминационна и 
нарушава правото на гражданите на ЕС за свободно придвижване. Той казва, че таксата се 
налага само на самолети или кораби, тръгващи от Малта, докато от граждани, закупили билет 
отиване и връщане в друга държава членка на ЕС по направлението Малта или от онези, които 
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не плащат билетите си (не-търговски полети) не се изисква да плащат такава такса.

Жалба № 0533/2005
Жалбоподателят изразява разочарованието си от това, че присъединяванетона Малт 
към ЕС не е довело до промени по отношение на много високите цени не полетите от 
Малта, Той счита, че свободното движение на хора е органичено от несъразмерно 
високите държавни налози за националната авиолиния Жалбоподателят е разочарован, 
че присъединяването на Малта към ЕС не е довело до никакви промени по отношение 
на много високите цени на билетите от Малта. Той счита, че свободното придвижване 
на хора е ограничено от несъразмерно високите държавни налози върху националната 
авиолиния Malta Air, която следователно има монопол.Поради високите цени особено трудно 
е за студентите да посещават например младежки мероприятия, организирани от Европейската 
комисия в други държави членки на ЕС.2. Допустимост

Жалба 0299/2005 обявена за допустима на 16 август 2005 г.
Жалба 0415/2005 обявена за допустима на 20 септември 2005 г.
Жалба 0419/2005 обявена за допустима на 20 септември 2005 г.
Жалба 0533/2005 обявена за допустима на 7 октомври 2005 г.
Изискана е информация от Комисията, съгласно Правило 192 (4).

Отговор на Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

Горе посочените жалби предизвикват загриженост относно формирането на летищната такса на 
международното летище в Малта. Комисията е получила няколко подобни оплаквания.
Летищната такса се прилага само за пътници, които отпътуват от Малта за дестинации извън 
Малта. В жалбите се твърди, че малтийските жители трябва да понасят неоправдана част от 
летищната такса и поради това са обект на дискриминация Жалбите будят също така 
загриженост поради това, че летищната такса ограничава свободата на придвижване и води до 
нелоялна конкуренция с другите транспортни средства. Един от жалбоподателите пита дали 
пътниците, тръгващи от по-малкото малтийско летище Gozo са освободени от летищна такса.
Понастоящем Комисията прави проучване дали нейното формиране е в съответствие с 
приложимото законодателство на Общността. На този етап Комисията се опитва да установи, 
кои категории пътници са освободени от таксата и е писала до Постоянното представителство 
на Малта за допълнителна информация. В момента техните отговори се проучват от Комисията.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

Горе посочените жалби будят безпокойство относно формирането на летищната такса на 
международното летище в Малта. Комисията е получила няколко подобни оплаквания.

Летищната такса се прилага само за пътници, отпътуващи от Малта за дестинации извън Малта. 
В жалбите се твърди, че малтийските жители трябва да понасят неоправдана част от летищната 
такса и поради това са подложени на дискриминация. Жалбите будят също така загриженост 
поради това, че летищната такса ограничава свободата на придвижване и води до нелоялна 
конкуренция с другите транспортни средства. Един от жалбоподателите пита дали пътниците, 
тръгващи от по-малкото малтийско летище Gozo са освободени от летищна такса.

Комисията прави заключение, че летищната такса не е в съответствие с правото на Общността 
поради две причини. Първо, летищната такса се събира само за международните полети, а не за 
вътрешните маршрути. Това различие между вътрешните и други маршрути в рамките на 
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Общността нарушава чл. 3 от Регламент на Съвета (ЕЕС) № 2408 от 23 юли 1992 г.1 относно 
достъпа за въздушните превозвачи от Общността до въздушни маршрути в рамките на 
Общността. Второ, летищната такса затруднява предоставянето на услуги от Малта в сравнение 
с други точки в Общността, тъй като таксата се събира само за пътувания, започващи от Малта. 
Комисията намира, че това е в противоречие с чл. 49 от Договора за създаване на Европейската 
Общност.

На 4 юли 2006 г. Комисията е изпратила писмо с официално предупреждение до Малта, в което 
се казва, че летищната такса не е в съответствие с правото на Общността. Малта е отговорила 
на 28 октомври 2006 г. Комисията е счела обаче, че забележките, направени от Малта не 
разрешават въпроса и затова Комисията е изпратила обосновано становище на 15 декември 
2006 г. Комисията е получила отговор от Малта с писмо от 30 март 2007 г. След като е 
направила анализ на това писмо, на 27 юни 2007 г. Комисията е решила да предаде случая на 
Европейския съд.

                                               
1 OJ L 240 of 24.08.1992


