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Betreft:

 Verzoekschrift 299/2005, ingediend door Oisin Jones-Dillon (Ierse nationaliteit), 
over de vertrektaks in Malta 

 Verzoekschrift 415/2005, ingediend door Anna Ignacak Mifsud (Maltese 
nationaliteit), over de vertrekbelasting in Malta

 Verzoekschrift 419/2005, ingediend door Robert G. Coenen (Nederlandse 
nationaliteit), over de vertrekbelasting in Malta

 Verzoekschrift 533/2005, ingediend door Matthew Buttigieg (Maltese 
nationaliteit), over de beperking van het vrije verkeer van personen door de hoge 
luchtvaartbelasting in Malta

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Verzoekschrift 299/2005
Indiener plaatst vraagtekens bij de Maltese vertrektaks voor passagiers die alleen op vluchten 
vanuit Malta wordt opgelegd wat tot een discriminatie tussen verschillende vluchten leidt. 
Indiener stelt dat door de manier waarop de taks wordt opgelegd (discriminatie tussen 
internationale en binnenlandse vluchten) deze een inbreuk vormt op het recht van vrij verkeer 
van het Gemeenschapsrecht.

Verzoekschrift 415/2005
Indienster geeft aan dat de Maltese vertrekbelasting voor passagiers discriminerend is en een 
inbreuk vormt op het recht op vrij verkeer van EU-burgers. Ze beweert dat de belasting alleen 
wordt geheven op vluchten of bootovertochten vanuit Malta, terwijl burgers die in een andere 
lidstaat een retourtje naar Malta kopen of burgers die niet voor hun kaartje betalen (niet-
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commerciële vluchten) deze heffing niet hoeven te betalen. 

Verzoekschrift 419/2005
Indiener geeft aan dat de Maltese vertrekbelasting voor passagiers discriminerend is en een 
inbreuk vormt op het recht op vrij verkeer van EU-burgers. Hij beweert dat de belasting alleen 
wordt geheven op vluchten of bootovertochten vanuit Malta, terwijl burgers die in een andere 
lidstaat een retourtje naar Malta kopen of burgers die niet voor hun kaartje betalen (niet-
commerciële vluchten) deze heffing niet hoeven te betalen.

Verzoekschrift 533/2005
Indiener is teleurgesteld dat de toetreding van Malta tot de EU geen invloed op de bijzonder 
hoge vliegkosten vanuit Malta heeft gehad. Hij vindt dat het vrije verkeer van personen 
ernstig wordt beperkt door de buitenproportioneel hoge overheidsbelastingen op de nationale 
luchtvaartmaatschappij Malta Air, die dan ook een monopoliepositie heeft. Door deze kosten 
was het voor studenten bijzonder problematisch deel te nemen aan bijvoorbeeld de 
evenementen voor jongeren die de Europese Commissie in andere EU-staten heeft 
georganiseerd.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 299/2005 is ontvankelijk verklaard op 16 augustus 2005.
Verzoekschrift 415/2005 is ontvankelijk verklaard op 20 september 2005.
Verzoekschrift 419/2005 is ontvankelijk verklaard op 20 september 2005.
Verzoekschrift 533/2005 is ontvankelijk verklaard op 7 oktober  2005.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3.  Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006

Hoger vernoemde verzoekschriften drukken bezorgdheden uit in verband met de opbouw van 
vertrekbelasting op Malta International Airport. De Commissie heeft verscheidene 
gelijkaardige klachten ontvangen.
De vertrekbelasting is enkel van toepassing op passagiers die vanuit Malta vertrekken naar 
een bestemming buiten Malta. In de verzoekschriften wordt aangeklaagd dat de inwoners van 
Malta een onterecht groot deel van de vertrekbelasting moeten dragen en dat ze daardoor 
worden gediscrimineerd. De verzoekschriften drukken ook een bezorgdheid uit over het feit 
dat de vertrekbelasting de vrijheid van verkeer beperkt en leidt tot oneerlijke concurrentie met 
andere vervoersmethoden. Een van de indieners vraagt of de passagiers die vertrekken vanuit 
de kleine Maltese luchthaven in Gozo al dan niet worden vrijgesteld van de vertrekbelasting.
De Commissie onderzoekt momenteel of de opbouw van deze belasting in overeenstemming 
is met de van toepassing zijnde wetgeving van de Gemeenschap. In dit stadium tracht de 
Commissie erachter te komen welke categorieën van passagiers zijn vrijgesteld, en heeft zij 
de Permanente Vertegenwoordiging van Malta aangeschreven met het verzoek om meer 
informatie. Hun antwoorden worden momenteel door de Commissie onderzocht.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007.

Voornoemde verzoekschriften maken bezwaar tegen de heffing van vertrekbelasting op 
vluchten vanuit Malta naar bestemmingen buiten Malta. De Commissie heeft soortgelijke 
klachten ontvangen.

De vertrekbelasting is enkel van toepassing op passagiers die vanuit Malta vertrekken naar 
een bestemming buiten Malta. Indieners betogen dat inwoners van Malta een 
ongerechtvaardigd groot deel van de vertrekbelasting moeten dragen en dat ze daardoor 
worden gediscrimineerd. Zij klagen er tevens over dat de vertrekbelasting de vrijheid van 
verkeer beperkt en tot een oneerlijke concurrentie met andere takken van vervoer leidt. Eén 
van de indieners vraagt of passagiers die vanaf de kleine Maltese luchthaven in Gozo 
vertrekken al dan niet zijn vrijgesteld van deze belasting.

De Commissie komt tot de conclusie dat de vertrekbelasting niet in overeenstemming is met 
het Gemeenschapsrecht, en wel om twee redenen. Ten eerste wordt de vertrekbelasting 
uitsluitend op internationale vluchten geheven en niet op binnenlandse routes. Deze 
onderscheiding tussen binnenlandse en overige intracommunautaire routes vormt een inbreuk 
op artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 19921 betreffende de 
toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes. 
Ten tweede is het op grond van de vertrekbelasting moeilijker om diensten vanuit Malta te 
onderhouden dan vanuit andere plaatsen in de Gemeenschap, aangezien de belasting alleen 
wordt geheven op vluchten met vertrekpunt Malta. De Commissie stelt zich op het standpunt 
dat dit in strijd is met artikel 49 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap.

Op 4 juli 2006 heeft de Commissie aan Malta een aanmaningsschrijven gestuurd met de 
mededeling dat de vertrekbelasting niet in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht. 
Malta heeft daarop in een brief van 28 oktober 2006 geantwoord. De Commissie oordeelde 
echter dat de opmerkingen van Malta de bezwaren niet hebben kunnen ontzenuwen en stuurde 
Malta daarom op 15 december 2006 een met redenen omkleed advies. De Commissie heeft 
daarop een antwoord van Malta ontvangen per brief van 30 maart 2007. Na dit antwoord te 
hebben bestudeerd besloot de Commissie op 27 juni 2007 de zaak aanhangig te maken bij het 
Europese Hof van Justitie.
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