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Obiectul petiţiei:

Petiţia nr. 0299/2005, adresată de Oisin Jones-Dillon, de naţionalitate irlandeză, privind
taxa de părăsire a teritoriului în Malta

Petiţia nr. 0415/2005, adresată de Anna Ignacak Mifsud, de naţionalitate malteză, 
privind taxa de părăsire a teritoriului în Malta

Petiţia nr. 0419/2005, adresată de Robert G. Coenen, de naţionalitate daneză, privind 
taxa de părăsire a teritoriului în Malta

Petiţia nr. 0533/2005, adresată de Matthew Buttigieg, de naţionalitate malteză, privind 
restricţiile impuse asupra liberei circulaţii a persoanelor provocate de creşterea taxelor 
pe carburantul de aviaţie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţia nr.  0299/2005
Petiţia ridică problema taxei de părăsire a teritoriului impusă pasagerilor maltezi, care se 
aplică doar zborurilor care părăsesc Malta, făcându-se discriminare între diferitele tipuri de 
zboruri. În petiţie se susţine că modul de impunere a taxei (făcându-se discriminare între 
zborurile internaţionale şi cele interne) încalcă drepturile la liberă circulaţie a persoanelor, 
astfel cum au fost acestea prevăzute în legislaţia comunitară.

Petiţia nr.  0415/2005
Petiţionarul susţine că taxa malteză de părăsire a teritoriului ţării este discriminatorie şi 
încalcă dreptul la liberă circulaţie al cetăţenilor din UE. Aceasta este de părere că taxa se 
impune doar zborurilor sau ambarcaţiunilor care părăsesc Malta, în timp ce cetăţenii aflaţi în 
alte state UE care îşi cumpără bilete de întoarcere cu destinaţia Malta sau cei care nu plătesc 
pentru biletele lor (zboruri necomerciale) sunt scutiţi de această taxă.
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Petiţia nr.  0419/2005

Petiţionarul susţine că taxa malteză de părăsire a teritoriului ţării este discriminatorie şi 
încalcă dreptul la liberă circulaţie al cetăţenilor din UE. Acesta este de părere că taxa se 
impune doar zborurilor sau ambarcaţiunilor care părăsesc Malta, în timp ce cetăţenii aflaţi în 
alte state UE care îşi cumpără bilete de întoarcere cu destinaţia Malta sau cei care nu plătesc 
pentru biletele lor (zboruri necomerciale) sunt scutiţi de această taxă.

Petiţia nr.  0533/2005
Petiţionarul îşi exprimă dezamăgirea în ceea ce priveşte faptul că aderarea Maltei la UE nu a 
adus nicio îmbunătăţire costurilor ridicate ale zborurilor cu plecare din Malta. Acesta 
consideră că libera circulaţie a persoanelor este îngrădită de taxele guvernamentale exagerat 
de mari pe liniile aeriene Air Malta, care se bucură, prin urmare, de o poziţie de monopol. În 
consecinţă, din cauza costurilor mari, studenţilor le-a fost deosebit de greu să participe la 
evenimente dedicate tinerilor, organizate de Comisia Europeană în alte state UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 august 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 iulie 2006

Petiţiile menţionate mai sus ridică problema stabilirii taxei de părăsire a teritoriului ţării, la 
Aeroportul Internaţional Malta. Comisia a mai primit un număr de petiţii asemănătoare.
Taxa de părăsire a teritoriului este valabilă doar pentru pasagerii a căror călătorie este cu 
plecare din Malta, către o destinaţie dinafara acesteia. În petiţii se pretinde că resortisanţii 
maltezi trebuie să suporte plata unei sume nejustificate din taxa de părăsire a teritoriului, 
fiind, prin urmare, discriminaţi. Petiţiile atrag, în egală măsură, atenţia asupra faptului că taxa 
menţionată mai sus îngrădeşte libertatea de circulaţie a persoanelor şi conduce la o concurenţă 
neloială cu alte mijloace de transport. Unul dintre autorii petiţiilor întreabă dacă pasagerii care 
îşi încep călătoria în aeroportul mic al oraşului Gozo sunt scutiţi sau nu de taxa de părăsire a 
teritoriului.
În prezent, Comisia conduce o investigaţie pentru a stabili dacă introducerea taxei este 
conformă cu legislaţia comunitară în vigoare. La acest stadiu, ea încearcă să stabilească ce 
categorii de pasageri sunt scutiţi de plata taxei, solicitând în scris Reprezentanţei Permanente 
a Comisiei în Malta informaţii suplimentare, în acest sens. În momentul de faţă, răspunsurile 
sunt examinate de către Comisie.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 21 septembrie 2007

Petiţiile menţionate mai sus ridică problema stabilirii taxei de părăsire a teritoriului ţării, la 
Aeroportul Internaţional Malta. Comisia a mai primit un număr de petiţii asemănătoare.

Taxa de părăsire a teritoriului este valabilă doar pentru pasagerii a căror călătorie este cu 
plecare din Malta, către o destinaţie dinafara acesteia. În petiţii se pretinde că resortisanţii 
maltezi trebuie să suporte plata unei sume nejustificate din taxa de părăsire a teritoriului, 
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fiind, prin urmare, discriminaţi. Petiţiile atrag, în egală măsură, atenţia asupra faptului că taxa 
menţionată mai sus îngrădeşte libertatea de circulaţie a persoanelor şi conduce la o concurenţă 
neloială cu alte mijloace de transport. Unul dintre autorii petiţiilor întreabă dacă pasagerii care 
îşi încep călătoria în aeroportul mic al oraşului Gozo sunt scutiţi sau nu de taxa de părăsire a 
teritoriului.

Comisia consideră că taxa de părăsire a teritoriului nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară, din două motive. În primul rând, întrucât taxa de părăsire a teritoriului ţării se 
aplică doar în cazul zborurilor internaţionale, nu şi pe rutele interne. Distincţia făcută între 
rutele interne şi alte rute din spaţiul intracomunitar contravine articolului 3 din Regulamentul 
Consiliului (CEE) nr. 2408 din 23 iulie 19921 privind accesul transportatorilor aerieni 
comunitari pe rutele intracomunitare. În al doilea rând, deoarece taxa de părăsire a teritoriului 
îngreunează furnizarea de servicii provenind din Malta, comparativ cu alte locaţii de pe 
teritoriul Comunităţii, dat fiind faptul că taxa se aplică doar în cazul călătoriilor ce au ca punct 
de plecare Malta. Comisia consideră că această situaţie contravine articolului 49 din Tratatul 
de instituire a Comunităţii Economice Europene.

La data de 4 iulie 2006, Comisia a adresat o scrisoare de notificare oficială guvernului Maltei, 
comunicând faptul că taxa de părăsire a teritoriului nu se află în conformitate cu legislaţia 
comunitară. Guvernul maltez a răspuns la această scrisoare în data de 28 octombrie 2006. Cu 
toate acestea, Comisia a considerat că remarcile adresate de către guvernul Maltei nu au 
răspuns problemelor ridicate, drept pentru care i-a transmis acestuia din urmă un aviz motivat 
la data de 15 decembrie 2006. Comisia a primit un răspuns din partea Maltei, într-o scrisoare 
trimisă la data de 30 martie 2007. În urma analizării acestui răspuns, la data de 27 iunie 2007, 
Comisia a hotărât transmiterea cazului către Curtea Europeană de Justiţie.
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