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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0490/2006 af Michael Tanti-Dougall, maltesisk statsborger, for Federated 
Association of Travel and Tourism Agents (FATTA), om Kommissionens forsinkelse 
med at handle på baggrund af en klage over den maltesiske afgangsafgift

1. Sammendrag

Andrageren, for Federated Association of Travel and Tourism Agents (FATTA), gør 
indsigelser mod den urimelige tid, Kommissionen er om at afslutte sine undersøgelser, der er 
resultatet af en klage om den maltesiske afgangsafgifts overtrædelse af EF-lovgivningen, som 
blev indsendt i juni 2005. Andrageren anmoder Parlamentet om at undersøge, om 
Kommissionen har overholdt procedurereglerne i forbindelse med behandlingen af klagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juli 2007.

"Det ovennævnte andragende sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor Kommissionen stadig 
indsamler oplysninger for at vurdere om oprettelsen af afgangsafgiften i lufthavnen Malta 
International Airport er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller ej.

Andrageren klagede til Kommissionen over afgangsafgiften i et brev dateret den 30. juni 
2005. Siden da har Kommissionen modtaget flere lignende klager omkring oprettelsen af 
afgangsafgiften i Malta International Airport.

Kommissionen udtrykte sine bekymringer omkring afgangsafgiften i en åbningsskrivelse, der 
blev sendt til de maltesiske myndigheder den 4. juli 2006. Denne blev fulgt op af en 
begrundet udtalelse, der blev sendt den 15. december 2006. Da Malta ikke ændrede 
afgangsafgiften, så den overholdt fællesskabslovgivningen, besluttede Kommissionen den 27. 
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juni 2007 at henvise sagen til Domstolen.

Kommissionen vil gerne minde Parlamentet om, at Domstolen ved vurdering af sådanne sager 
undersøger den nationale lovgivnings overholdelse af fællesskabslovgivningen ved periodens 
udløbsdato, som er nærmere angivet i Kommissionens begrundede udtalelse.  Det er derfor 
forståeligt, at Kommissionen fortsætter med at indsamle de relevante oplysninger, selv om de 
fakta allerede var veletablerede to år forinden set fra andragerens synspunkt."


