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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0490/2006, του Michael Tanti-Dougall, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομόσπονδης ένωσης ταξιδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων (FATTA), σχετικά με 
την ολιγωρία ανάληψης δράσης εκ μέρους της Επιτροπής για μια καταγγελία κατά του 
μαλτεζικού φόρου αναχώρησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της ομόσπονδης ένωσης ταξιδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων
(FATTA), διαμαρτύρεται για το υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτεί η 
ολοκλήρωση των ερευνών από την Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία για εικαζόμενη μη 
συμμόρφωση του μαλτεζικού φόρου αναχώρησης με την κοινοτική νομοθεσία, που 
υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2005. Ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να ερευνήσει εάν η 
Επιτροπή τήρησε τους διαδικαστικούς κανόνες κατά την εξέταση της καταγγελίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Η ανωτέρω αναφορά ζητεί να μάθει τον λόγο για τον οποίο η Επιτροπή εξακολουθεί να
συλλέγει πληροφορίες προκειμένου να εκτιμήσει εάν η θέσπιση του φόρου αναχώρησης στο
διεθνές αεροδρόμιο της Μάλτας συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο ή όχι.

Ο αναφέρων διαμαρτυρήθηκε στην Επιτροπή για τον φόρο αναχώρησης με επιστολή της
30ης Ιουνίου 2005. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές παρόμοιες καταγγελίες σχετικά με
τη θέσπιση του φόρου αναχώρησης στο διεθνές αεροδρόμιο της Μάλτας.

Η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με τον φόρο αναχώρησης σε μια
προειδοποιητική επιστολή που εστάλη στις αρχές της Μάλτας στις 4 Ιουλίου 2006. Αυτή



PE 392.309v01-00 2/2 CM\679807EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ακολουθήθηκε από μια αιτιολογημένη γνωμοδότηση που εστάλη στις 15 Δεκεμβρίου 2006. 
Καθώς η Μάλτα δεν τροποποίησε τον φόρο αναχώρησης ούτως ώστε να συμμορφωθεί με το 
κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε στις 27 Ιουνίου 2007 να παραπέμψει την υπόθεση 
στο Δικαστήριο.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει στο Κοινοβούλιο ότι, κατά την εκτίμηση παρόμοιων
υποθέσεων, το Δικαστήριο εξετάζει την κατάσταση συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με
το κοινοτικό δίκαιο κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου που καθορίζεται στην
αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Είναι κατανοητό επομένως ότι η Επιτροπή
εξακολουθεί να συλλέγει τις σχετικές πληροφορίες, παρότι, κατά την άποψη του αναφέροντα, 
τα γεγονότα έχουν ήδη διαπιστωθεί πλήρως από διετίας.


