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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0490/2006 minn Michael Tanti-Dougall  (ta’ nazzjonalità Maltija), f’isem l-
Assoċjazzjoni Federata ta’ Aġenti ta’ l-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu (FATTA), dwar id-
dewmien tal-Kummissjoni b’rabta mal-fatt li tieħu azzjoni fuq ilment kontra t-taxxa tat-
tluq ta’ Malta. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, f’isem l-Assoċjazzjoni Federata ta’ Aġenti ta’ l-Ivvjaġġar u tat-
Turiżmu (FATTA), jipprotesta dwar iż-żmien eċċessiv li l-Kummissjoni qiegħda tieħu sabiex 
tikkonkludi l-investigazzjonijiet tagħha li jinħolqu minn ilment dwar nuqqas allegat ta’ 
konformità tat-taxxa tat-tluq ta’ Malta mal-leġiżlazzjoni tal-KE, sottomess f’Ġunju 2005. Dak 
li ressaq il-petizzjoni jitlob lill-Parlament sabiex jinvestiga jekk il-Kummissjoni osservatx ir-
regoli proċedurali b’rabta mat-trattament ta’ dan l-ilment.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli nhar is-7 ta’ Novembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond 
ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-27 ta’ Lulju 2007.

Il-petizzjoni msemmija hawnfuq tistaqsi l-għaliex il-Kummissjoni għadha qiegħda tiġbor 
tagħrif sabiex tevalwa jekk it-tfassil tat-taxxa tat-tluq fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta 
huwiex f’konformità mal-liġi tal-Komunità.

Dak li ressaq il-petizzjoni ppreżenta lment lill-Kummissjoni dwar it-taxxa tat-tluq f’ittra 
ddatata t-30 ta’ Ġunju 2005. Minn dakinhar, il-Kummissjoni rċeviet bosta lmenti simili dwar 
it-tfassil tat-taxxa tat-tluq fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

Il-Kummissjoni wriet it-tħassib tagħha dwar it-taxxa tat-tluq f’ittra ta’ avviż formali mibgħuta 
lill-awtoritajiet Maltin nhar l-4 ta’ Lulju 2006. Din kienet segwita minn opinjoni rraġunata 
mibgħuta nhar il-15 ta’ Diċembru 2006. Minħabba li Malta ma mmodifikatx it-taxxa tat-tluq 
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sabiex tkun f’konformità mal-liġi tal-Komunità, il-Kummissjoni ddeċidiet nhar is-27 ta’ 
Ġunju 2007 li tirreferi l-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar lill-Parlament li, hi u tevalwa każijiet bħal dawn, il-Qorti 
teżamina l-istat ta’ konformità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali mal-liġi tal-Komunità fid-data ta’ l-
iskadenza tal-perijodu speċifikat fl-opinjoni rraġunata tal-Kummissjoni.  Għaldaqstant, ta’ 
min wieħed jifhem li l-Kummissjoni tkompli tiġbor it-tagħrif pertinenti, għalkemm, fl-
opinjoni ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, il-fatti kienu diġà stabbiliti sew sentejn qabel.


