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PARLAMENT EWROPEW
Kumitat għall-Petizzjonijiet

21.09.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:

Petizzjoni 0299/2005 mressqa minn Oisin Jones-Dillon (ta’ nazzjonalità Irlandiża), dwar 
it-taxxa fuq it-tluq f’Malta

Petizzjoni 0415/2005 mressqa minn  Anna Ignacak Mifsud  (ta’ nazzjonalità Maltija), 
dwar it-taxxa fuq it-tluq f’Malta

Petizzjoni 0419/2005 mressqa minn Robert G. Coenen (ta’ nazzjonalità Olandiża), dwar 
it-taxxa fuq it-tluq f’Malta

Petizzjoni 0533/2005 mressqa minn Matthew Buttigieg (ta’ nazzjonalità Maltija), dwar
restrizzjonijiet fuq il-moviment ħieles tal-persuni ikkawżati mit-taxxi għolja fuq l-
avjazzjoni f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Petizzjoni nru. 0299/2005
Il-Petizzjoni tqajjem mistoqsijiet dwar it-taxxa Maltija fuq it-tluq tal-passiġġieri li tiġi 
imposta biss fuq titjiriet li jitilqu minn Malta, li qegħda toħloq diskriminazzjoni bejn titjiriet 
differenti. Il-Petizzjoni tgħid li minħabba l-mod li bih hija imposta t-taxxa (diskriminazzjoni 
bejn titjiriet internazzjonali u dawk domestiċi) hija qegħda tikser id-drittijiet għall-moviment 
ħieles skond il-liġi ta’ l-UE.

Petizzjoni nru. 0415/2005
Il-Petizzjonanta tindika li t-Taxxa Maltija fuq it-Tluq tal-passiġġieri hija diskriminatorja u 
qegħda tikser id-dritt taċ-ċittadini ta’ l-UE għall-moviment ħieles. Hija tgħid li t-taxxa hija 
imposta biss fuq titjiriet jew vjaġġi bil-vapuri li jitilqu minn Malta, waqt li ċ-ċittadini li jixtru 
biljett bir-ritorn f’pajjiż ieħor ta’ l-UE bid-destinazzjoni Malta jew dawk li m’humiex qegħdin 
iħallsu għall-biljetti tagħhom (titjiriet mhux kummerċjali) m’humiex mitluba jħallsu din it-
taxxa. 

Petizzjoni nru. 0419/2005
Il-Petizzjonant jindika li t-Taxxa Maltija fuq it-Tluq tal-passiġġieri hija diskriminatorja u 
qegħda tikser id-dritt taċ-ċittadini ta’ l-UE għall-moviment ħieles. Huwa jgħid li t-taxxa hija 
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imposta biss fuq titjiriet jew vjaġġi bil-vapuri li jitilqu minn Malta, waqt li ċ-ċittadini li jixtru 
biljett bir-ritorn f’pajjiż ieħor ta’ l-UE bid-destinazzjoni Malta jew dawk li m’humiex qegħdin 
iħallsu għall-biljetti tagħhom (titjiriet mhux kummerċjali) m’humiex mitluba jħallsu din it-
taxxa.

Petizzjoni nru. 0533/2005
Il-petizzjonant huwa diżappuntat għall-fatt li s-sħubija ta’ Malta fl-UE ma ġabet l-ebda bidla 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-prezzijiet għoljin ħafna għat-tajran minn Malta. Huwa tal-
fehma li l-moviment ħieles tal-persuni qiegħed jiġi illimitat mit-taxxi tal-gvern li huma 
għoljin b’mod sproporzjonat fuq il-linja ta’ l-ajru nazzjonali l-Air Malta, li konsegwentement 
tgawdi minn monopolju. Għal raġunijiet ta’ spejjeż, għalhekk, kien partikolarment diffiċli 
għall-istudenti li jattendu, per eżempju, avvenimenti taż-żgħażagħ organizzati mill-
Kummissjoni Ewropea fi stati oħrajn ta’ l-UE.

2. Ammissibilità

Il-Petizzjoni 0299/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Awwissu 2005
Il-Petizzjoni 0415/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2005
Il-Petizzjoni 0419/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2005
Il-Petizzjoni 0533/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Ottubru 2005
Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Lulju 2006.

Il-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq iqajmu tħassib fir-rigward tat-tiswir tat-taxxa fuq it-tluq 
fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Il-Kummissjoni rċeviet diversi lmenti simili. 
It-taxxa fuq it-tluq tapplika biss għal passiġġieri li jibdew vjaġġ li jitlaq minn Malta għal 
destinazzjoni barra minn Malta. Il-petizzjonijiet jaffermaw li r-residenti Maltin ikollhom 
iġorru parti mhux ġustifikata tat-taxxa fuq it-tluq u għalhekk qegħda ssir diskriminazzjoni 
magħhom. Il-petizzjonijiet iqajmu wkoll tħassib li t-taxxa fuq it-tluq tillimita l-libertà tal-
moviment u twassal għal kompetizzjoni inġusta ma’ modi oħrajn ta’ trasport. Wieħed mill-
awturi jistaqsi jekk il-passiġġieri li jibdew il-vjaġġ mill-ajruport Malti minuri ta’ Għawdex 
humiex eżentati jew le mit-taxxa fuq it-tluq. 
Il-Kummissjoni bħalissa qegħda tistħarreġ jekk it-tiswir tagħha hijiex f’konformità mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli. F’dan l-istadju l-Kummissjoni qegħda tipprova 
tistabbilixxi liema kategoriji ta’ passiġġieri huma eżentati, filwaqt li kitbet lir-
Rappreżentazzjoni Permanenti ta’ Malta għal aktar informazzjoni. Ir-risposti tagħhom 
bħalissa qegħdin jiġu eżaminati mill-Kummissjoni.

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

Il-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq iqajmu tħassib fir-rigward tat-tiswir tat-taxxa fuq it-tluq 
fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Il-Kummissjoni rċeviet diversi lmenti simili.

It-taxxa fuq it-tluq tapplika biss għal passiġġieri li jibdew vjaġġ li jitlaq minn Malta għal 
destinazzjoni barra minn Malta. Il-petizzjonijiet jaffermaw li r-residenti Maltin ikollhom 
iġorru parti mhux ġustifikata tat-taxxa fuq it-tluq u għalhekk qegħda ssir diskriminazzjoni 
magħhom. Il-petizzjonijiet iqajmu wkoll tħassib li t-taxxa fuq it-tluq tillimita l-libertà tal-
moviment u twassal għal kompetizzjoni inġusta ma’ modi oħrajn ta’ trasport. Wieħed mill-
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awturi jistaqsi jekk il-passiġġieri li jibdew il-vjaġġ mill-ajruport Malti minuri ta’ Għawdex 
humiex eżentati jew le mit-taxxa fuq it-tluq.

Il-Kummissjoni tikkonkludi li t-taxxa fuq it-tluq m’hijiex konformi mal-liġi Komunitarja għal 
żewġ raġunijiet. L-ewwelnett, it-taxxa fuq it-tluq tiġi imposta biss fuq titjiriet internazzjonali, 
u mhux fuq rotot domestiċi. Din id-distinzjoni bejn rotot domestiċi u rotot oħrajn intra-
Komunitarji tikser l-artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408 tat-23 ta’ Lulju 
1992 1  dwar l-aċċess mit-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità għar-rotot ta’ l-ajru intra-
Komunitarji. It-tieni, it-taxxa fuq it-tluq tagħmilha aktar diffiċli biex jiġu pprovduti servizzi 
minn Malta, meta mqabbla ma’ punti oħrajn fil-Komunità, minħabba li t-taxxa hija imposta 
biss fuq vjaġġi li jitilqu minn Malta. Il-Kummissjoni temmen li dan imur kontra l-artikolu 49 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. 

Fl-4 ta’ Lulju 2006 il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lil Malta, li fiha ddikjarat li 
t-taxxa fuq it-tluq m’hijiex konformi mal-liġi Komunitarja. Malta bagħtet ir-risposta tagħha
għal din l-ittra nhar it-28 ta’ Ottubru 2006. Madankollu, il-Kummissjoni kkonkludiet li r-
rimarki li saru minn Malta ma ndirizzawx it-tħassib imqajjem, u għaldaqstant il-Kummissjoni 
bagħtet opinjoni raġunata fil-15 ta’ Diċembru 2006. Il-Kummissjoni rċeviet tweġiba 
mingħand Malta f’ittra datata it-30 ta’ Marzu 2007. Wara li analizzat din it-tweġiba, fis-27 ta’ 
Ġunju 2007 il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi l-każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja. 

                                               
1 ĠU L 240 ta’ l-24.08.1992


