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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy:

Petycji 0299/2005 złożonej przez Oisina Jonesa-Dillona (Irlandia), w sprawie opłaty 
wyjazdowej na Malcie

Petycji 0415/2005 złożonej przez Annę Ignacak Mifsud (Malta), w sprawie opłaty 
wyjazdowej na Malcie

Petycji 0419/2005 złożonej przez Roberta G Coenena (Holandia), w sprawie opłaty 
wyjazdowej na Malcie

Petycji 0533/2005 złożonej przez Matthew Buttigiega (Malta), w sprawie ograniczania 
swobodnego przepływu osób spowodowanego wysokimi opłatami lotniczymi na Malcie

1. Streszczenie petycji

Petycja 0299/2005
Składający petycję kwestionuje słuszność maltańskiej opłaty wyjazdowej, nakładanej na 
pasażerów lotów rozpoczynających się na Malcie i będącej przyczyną dyskryminującego 
traktowania różnych lotów. W petycji stwierdza się, że ze względu na sposób, w jaki 
nakładana jest opłata (różne traktowanie lotów międzynarodowych i krajowych), łamane są 
prawa swobodnego przepływu gwarantowane przez prawo UE.

Petycja 0415/2005
Składająca petycję zwraca uwagę, że pobierany od pasażerów opuszczających Maltę podatek 
wyjazdowy to przejaw dyskryminacji stanowiący naruszenie prawa obywateli UE do 
swobodnego przemieszczania się. Twierdzi ona, że opłata ta pobierana jest jedynie przy 
opuszczaniu Malty samolotem lub statkiem, natomiast obywatele kupujący bilety powrotne na 
Maltę w innym kraju UE lub osoby niewnoszące opłaty za bilety (loty niekomercyjne) nie są 
zobowiązane do wniesienia tej opłaty. 

Petycja 0419/2005
Składający petycję zwraca uwagę, że pobierany od pasażerów opuszczających Maltę podatek 
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wyjazdowy to przejaw dyskryminacji stanowiący naruszenie prawo obywateli UE do 
swobodnego przemieszczania się. Twierdzi on, że opłata ta pobierana jest jedynie przy 
opuszczaniu Malty samolotem lub statkiem, natomiast obywatele kupujący bilety powrotne na 
Maltę w innym kraju UE lub osoby niewnoszące opłaty za bilety (loty niekomercyjne) nie są 
zobowiązane do wniesienia tej opłaty.

Petycja 0533/2005
Składający petycję jest rozczarowany faktem, że wejście Malty do UE nie poskutkowało 
żadnymi zmianami pod względem wysokich kosztów lotów z Malty. Uważa on, że swobodne 
przemieszczanie się osób ograniczane jest nieproporcjonalnie wysokimi podatkami 
rządowymi na krajowe linie lotnicze Malta Air, które w konsekwencji są monopolistą na 
rynku. To właśnie koszty utrudniły studentom uczestnictwo np. w imprezach młodzieżowych 
organizowanych przez Komisję Europejską w innych państwach UE.

2. Dopuszczalność

Petycję 0299/2005 uznano za dopuszczalną w dniu 16 sierpnia 2005 r. 
Petycję 0415/2005 uznano za dopuszczalną w dniu 20 września 2005 r. 
Petycję 0419/2005 uznano za dopuszczalną w dniu 20 września 2005 r. 
Petycję 0533/2005 uznano za dopuszczalną w dniu 7 października 2005 r. 
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lipca 2006 r.

Powyższe petycje dotyczą kwestii związanych ze strukturą podatku wyjazdowego na 
międzynarodowym lotnisku na Malcie. Komisja przyjęła kilka podobnych skarg.
Podatek wyjazdowy obejmuje jedynie pasażerów rozpoczynających podróż z Malty do innych 
miejsc poza granicami tego kraju. W petycjach twierdzi się, że mieszkańcy Malty są 
dyskryminowani, ponieważ bezpodstawnie zmusza się ich do uiszczania podatku 
wyjazdowego. Autorzy petycji wyrażają też obawy, iż nakładanie wspomnianego podatku 
wyjazdowego ogranicza swobodne przemieszczanie się oraz prowadzi do nieuczciwej 
konkurencji ze strony innych środków transportu. Jeden z autorów zwraca się z zapytaniem, 
czy pasażerowie rozpoczynający podróż z drugorzędnego maltańskiego lotniska w Gozo są 
zwolnieni z podatku wyjazdowego, czy też nie. 
Komisja jest obecnie w trakcie badania, czy struktura wspomnianego podatku jest zgodna 
z obowiązującym prawodawstwem Wspólnoty. Na tym etapie Komisja podjęła próbę 
ustalenia, jakie kategorie pasażerów są zwolnione z rzeczonego podatku oraz wystosowała 
pismo do Stałego Przedstawicielstwa Malty z prośbą o dalsze informacje. Otrzymane 
odpowiedzi są obecnie rozpatrywane przez Komisję.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 21 września 2007r.

Powyższe petycje dotyczą kwestii nakładania podatku wyjazdowego na międzynarodowym 
lotnisku na Malcie. Komisja przyjęła kilka podobnych skarg.

Podatek wyjazdowy obejmuje jedynie pasażerów rozpoczynających podróż z Malty do innych 
miejsc poza granicami tego kraju. W petycjach twierdzi się, że mieszkańcy Malty są 
dyskryminowani, ponieważ bezpodstawnie zmusza się ich do uiszczania podatku 
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wyjazdowego.Autorzy petycji wyrażają też obawy, iż nakładanie wspomnianego podatku 
wyjazdowego ogranicza swobodne przemieszczanie się oraz prowadzi do nieuczciwej 
konkurencji ze strony innych środków transportu. Jeden z autorów zwraca się z zapytaniem, 
czy pasażerowie rozpoczynający podróż z drugorzędnego maltańskiego lotniska w Gozo są 
zwolnieni z podatku wyjazdowego, czy też nie.

Komisja stwierdza, że nakładanie podatku wyjazdowego nie jest zgodne z prawem Wspólnoty 
z dwóch powodów. Po pierwsze, podatek wyjazdowy nakłada się jedynie w przypadku lotów 
międzynarodowych, a nie na trasach krajowych. Różne traktowanie tras 
krajowych i wewnątrzwspólnotowych stanowi pogwałcenie art. 3 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2408 z dnia 23 lipca 1992 r.1 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych 
Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych. Po drugie, biorąc pod uwagę, że 
podatek wyjazdowy nakładany jest tylko na pasażerów rozpoczynających podróż na Malcie, 
utrudnia on świadczenie usług przewozowych z Malty w porównaniu z innymi miejscami 
wewnątrz Wspólnoty. Komisja jest zdania, że jest to sprzeczne z art. 49 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

W dniu 4 lipca 2006 r. Komisja wystosowała do Malty oficjalne zawiadomienie informujące, 
że podatek wyjazdowy jest niezgodny z prawem wspólnotowym. Władze maltańskie udzieliły 
odpowiedzi w dniu 28 października 2006 r. Komisja stwierdziła jednak, że uwagi władz 
maltańskich nie dotyczyły poruszonych kwestii, w związku z czym w dniu 15 grudnia 2006 r. 
wystosowała ona uzasadnioną opinię. Po przeanalizowaniu odpowiedzi od władz Malty z dnia 
30 marca 2007 r. Komisja dnia 27 czerwca 2007 r. podjęła decyzje o skierowaniu sprawy do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

                                               
1 Dz. U. L 240 z 24.8.1992


