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 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Michael Tanti-Dougall, máltai állampolgár által az utazási és idegenforgalmi 
ügynökségek egyesült szövetsége (FATTA) nevében benyújtott, 0490/2006. számú petíció 
a máltai reptéri illeték ellen benyújtott panasz Bizottság általi késedelmes kezeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az utazási és idegenforgalmi ügynökségek egyesült szövetsége (FATTA) 
nevében tiltakozik az ellen, hogy a Bizottságnak túlzottan sok időt vesz igénybe egy 2005 
júniusában benyújtott panasz kivizsgálása, amelyben a máltai reptéri illeték európai közösségi 
jogszabályoknak való állítólagos meg nem felelésére hívták fel a figyelmet. A petíció 
benyújtója felkéri a Parlamentet annak kivizsgálására, hogy a Bizottság betartotta-e az eljárási 
szabályokat a panasz kezelése során.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. július 27-én kapott válasz.

A fent említett petíció azt a kérdést teszi fel, miért gyűjt a Bizottság még mindig információt 
annak megítélésére, hogy a máltai nemzetközi repülőtéren kiszabott repülőtéri illeték 
megfelel-e a közösségi szabályozásnak, vagy sem.

A petíció benyújtója 2005. június 30-án kelt levelében tett panaszt a Bizottságnak a repülőtéri 
illetékkel kapcsolatban. Azóta számos hasonló panasz érkezett a Bizottsághoz, amelyek 
tárgya a máltai nemzetközi repülőtér által kiszabott repülőtéri illeték volt. 

A Bizottság hivatalos értesítés formájában fejezte ki aggodalmát a repülőtéri illetékkel 
kapcsolatban, amelyet 2006. július 4-én küldött meg a máltai hatóságoknak. Ezt egy 
indokolással ellátott vélemény követte, amelyet 2006. december 15-én küldött meg számukra. 
Mivel Málta nem változtatott a repülőtéri illeték kiszabásán olyan módon, hogy összhangba 
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hozza azt a közösségi szabályozással, a Bizottság 2007. június 27-én úgy döntött, hogy az 
ügyben a Bírósághoz fordul.

A Bizottság szeretné emlékeztetni a Parlamentet, hogy az ilyen esetek megítélésekor a 
Bíróság azt vizsgálja, hogy mennyiben felelt meg a közösségi jognak a nemzeti jogszabály a 
Bizottság indokolással ellátott véleményében megjelölt határidő lejártakor. Ennélfogva tehát 
érthető, hogy a Bizottság továbbra is gyűjti az ide vonatkozó információkat, akkor is, ha a 
petíció benyújtója szempontjából ezek a tények már két évvel ezelőtt megállapítást nyertek. 


