
CM\679807BG.doc PE 392.309v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

27.07.2007

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0490/2006, внесена от Michael Tanti-Dougall, с малтийско гражданство, от 
името на Federated Association of Travel and Tourism Agents (FATTA), относно 
забавяне на действието на Комисията по жалба срещу малтийската такса 
излитане.

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията, от името на Federated Association of Travel and Tourism Agents 
(FATTA), протестира за прекомерно дългото време, което отнема на Комисията да 
приключи проверките, предизвикани от жалба за предполагаемо несъответствие на 
малтийската такса за излитане със законодателството на ЕО, представена през м. юни 
2005 г. Вносителят на петицията моли Парламента да направи проверка дали 
Комисията е спазила процедурните правила, когато се е занимавала с тази жалба.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 ноември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

Гореспоменатата петиция задава въпроса защо Комисията все още събира информация, 
за да определи дали образуването на таксата за излитане на международното летище на 
Малта е в съответствие или не с общностното право.

Вносителят на петицията се жалва на Комисията за таксата за излитане в писмо от 30 
юни 2005 г. Оттогава Комисията е получила няколко подобни жалби относно 
конструирането на таксата за излитане на международното летище в Малта.

Комисията изрази своята загриженост относно таксата за излитане в официално 
уведомително писмо до малтийските власти на 4 юли 2006 г. То бе последвано от 
мотивирано становище, изпратено на 15 декември 2006 г. Тъй като Малта не промени 
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таксата за излитане, за да я приведе в съответствие с общностното право, Комисията 
реши на 27 юни 2007 г. да отнесе случая до Съда на Европейските общности.

Комисията би желала да припомни на Парламента, че при оценката на подобни случаи 
Съдът проверява състоянието на съответствие на националното законодателство с 
общностното право на датата на изтичане на периода, определен в мотивираното 
становище на Комисията. Затова е разбираемо, че Комисията продължава да събира 
съответната информация, въпреки че, от гледна точка на вносителя на петицията, 
фактите вече са установени преди две години.


