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Oisin Jones-Dillon, ír állampolgár által  benyújtott 2099/2005. számú  petíció a Máltán 
alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor fizetendő adóról

Anna Ignacak Mifsud, máltai állampolgár által  benyújtott 0415/2005. számú  petíció a 
Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor fizetendő adóról

Robert G. Coenen, holland állampolgár által  benyújtott 0419/2005. számú  petíció a 
Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor fizetendő adóról

Matthew Buttigieg, máltai állampolgár által  benyújtott 0533/2005. számú  petíció a 
személyek szabad mozgásának a magas máltai repülőtéri adók által előidézett 
korlátozásáról

1. A petíciók összefoglalása

0299/2005. számú petíció
A petíció kérdéseket vet fel a Máltán a személyforgalomban alkalmazott, távozáskor kirótt 
adóval kapcsolatban, amelyet kizárólag a Máltáról induló járatoknál vetnek ki és amely 
megkülönböztetést alkalmaz a különböző járatok között. A petíció azt állítja, hogy az adó 
felszámítási módja (mely hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a nemzetközi és a belföldi 
járatok között) sérti az uniós jogszabályok értelmében a szabad mozgáshoz fűződő jogokat.

0415/2005. számú petíció
A petíció benyújtója jelzi, hogy a máltai utasok által fizetendő kiutazási illeték hátrányosan 
megkülönböztető, valamint sérti az uniós polgárok szabad mozgásának jogát. Megállapítja, 
hogy az illeték csak a Máltáról induló repülő- és hajójáratok esetében fizetendő, ugyanakkor 
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nem vonatkozik azokra a polgárokra, akik a Máltába szóló menettérti jegyüket egy másik 
uniós országban vásárolják meg, illetve akiknek az utazáshoz nem kell jegyet váltaniuk (nem 
kereskedelmi járatok esetében).

0419/2005. számú petíció
A petíció benyújtója jelzi, hogy a máltai utasok által fizetendő kiutazási illeték hátrányosan 
megkülönböztető, valamint sérti az uniós polgárok szabad mozgásának jogát. Megállapítja, 
hogy az illeték csak a Máltáról induló repülő- és hajójáratok esetében fizetendő, ugyanakkor 
nem vonatkozik azokra a polgárokra, akik a Máltába szóló menettérti jegyüket egy másik 
uniós országban vásárolják meg, illetve akiknek az utazáshoz nem kell jegyet váltaniuk (nem 
kereskedelmi járatok esetében).

0533/2005. számú petíció
 A petíció benyújtója csalódott amiatt, hogy Máltának az EU-hoz történt csatlakozása 
semmilyen változást nem hozott a Máltáról induló járatok rendkívül magas légi közlekedési 
költségeivel kapcsolatban. Úgy véli, hogy a személyek szabad mozgását korlátozzák a 
nemzeti légitársaság, a Malta Air esetében kirótt, aránytalanul magas állami adók, amely 
következésképpen monopóliumot élvez. Ennélfogva, a költségek alapján különösen nehéz 
például az egyetemi hallgatóknak az Európai Bizottság által a más EU-tagállamokban 
szervezett ifjúsági eseményeken részt venniük.

2. Elfogadhatóság

A 0299/2005. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. augusztus 16.
A 0415/2005. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember 20.
A 0419/2005. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember 20.
A 0533/2005. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. október 7.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. július 3-án  kapott válasz

A fent említett petíciók a Máltai Nemzetközi Repülőtéren kirótt repülőgépen való távozáskor 
fizetendő adó konstrukciójával kapcsolatban vetnek fel kérdéseket. A Bizottsághoz számos 
hasonló témájú panasz érkezett.
A repülőgépen való távozáskor fizetendő adó kizárólag a Máltáról kiinduló Máltán kívüli 
célpontba utazó utasokra vethető ki. A petíciók benyújtóinak állítása szerint a Máltán 
letelepedett személyeknek a repülőgépen való távozáskor fizetendő adó indokolatlan részét 
kell viselniük, amely miatt hátrányos helyzetbe kerülnek. A petíció benyújtói szintén felvetik, 
hogy a repülőgépen való távozáskor fizetendő adó korlátozza a mozgás szabadságát, valamint 
a közlekedés egyéb formáival folytatott tisztességtelen versenyhez vezet. A petíciót benyújtók 
egyike felteszi a kérdést, hogy a kisebbik máltai repülőtérről, Gozóról induló utazások kivételt 
képeznek-e az adó alól.
A Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy a konstrukció megfelel-e az alkalmazandó uniós 
jogszabályoknak. Ebben a szakaszban a Bizottság annak megállapítására törekszik, hogy az 
utasok mely csoportja képez kivételt, illetve a Máltai Állandó Képviseletnek írt további 
információk érdekében. A válaszuk jelenleg a Bizottság vizsgálatának tárgyát képezi.
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4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2007. szeptember 21-én

A fent említett petíciók a Máltai Nemzetközi Repülőtéren kirótt repülőgépen való távozáskor 
fizetendő adó konstrukciójával kapcsolatban vetnek fel kérdéseket. A Bizottsághoz számos 
hasonló témájú panasz érkezett.

A repülőgépen való távozáskor fizetendő adó kizárólag a Máltáról kiinduló Máltán kívüli 
célpontba utazó utasokra vethető ki. A petíciók benyújtóinak állítása szerint a Máltán 
letelepedett személyeknek a repülőgépen való távozáskor fizetendő adó indokolatlan részét 
kell viselniük, amely miatt hátrányos helyzetbe kerülnek. A petíció benyújtói szintén felvetik, 
hogy a repülőgépen való távozáskor fizetendő adó korlátozza a mozgás szabadságát, valamint 
a közlekedés egyéb formáival folytatott tisztességtelen versenyhez vezet. A petíciót benyújtók 
egyike felteszi a kérdést, hogy a kisebbik máltai repülőtérről, Gozóról induló utazások kivételt 
képeznek-e az adó alól. 

A Bizottság úgy véli, hogy a repülőgépen való távozáskor fizetendő adó két szempontból sem 
egyeztethető össze a közösségi joggal. Egyrészt a repülőgépen való távozáskor fizetendő adót 
csak a nemzetközi járatokra vetik ki, az országon belüliekre nem.  A hazai járatok és a 
közösségen belüli más járatok közötti megkülönböztetés sérti a közösségi légifuvarozók 
Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/EGK tanácsi 
rendelet1 3. cikkében foglalt rendelkezéseket.  Másrészt a repülőgépen való távozáskor 
fizetendő adó megnehezíti a szolgáltatások nyújtását Máltáról összehasonlítva más közösségi 
helyszínekkel, mivel az adót csak a Máltából induló utakra vetik ki. A Bizottság úgy véli, 
hogy ez ellentétes az Európai Közösséget létrehozó szerződés 49. cikkében foglaltakkal.

A Bizottság 2006. július 4-én hivatalos értesítést küldött Máltának, amelyben kijelentette, 
hogy a repülőgépen való távozáskor fizetendő adó nem egyeztethető össze a közösségi joggal. 
Málta 2006. október 28-án válaszolt a megkeresésre. A Bizottság szerint a Málta által 
megfogalmazott észrevételek nem a felvetett problémákra vonatkoztak, ezért a Bizottság 
2006. december 15-én indokolással ellátott véleményt küldött. Málta válaszát a Bizottság 
2007. március 30-án kapta meg.  A válasz elemzése után a Bizottság 2007. június 27-én úgy 
döntött, hogy az ügyet az Európai Bírósághoz utalja.

                                               
1 HL L 240., 1992.8.24.


