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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 490/2006, ingediend door Michael Tanti-Dougall (Maltese nationaliteit), 
namens de Federated Association of Travel and Tourism Agents (FATTA), over de 
vertraging van de Commissie in haar reactie op een klacht tegen de Maltese 
vertrekbelasting 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn protest, namens de Federated Association of Travel and Tourism Agents 
(FATTA), tegen de onnodig lange tijd die de Commissie neemt om een einde te maken aan 
het onderzoek dat voortvloeide uit een klacht, ingediend in juni 2005, over het feit dat de 
Maltese vertrekbelasting niet zou overeenstemmen met EG-wetgeving. Indiener vraagt het 
Parlement om uit te zoeken of de Commissie de uitvoeringsbepalingen betreffende de 
afhandeling van deze klacht wel heeft nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007

In bovengenoemd verzoekschrift wordt gevraagd waarom de Commissie nog steeds bezig is 
met het verzamelen van informatie om te beoordelen of de opbouw van de vertrekbelasting op 
de internationale luchthaven van Malta al dan niet in overeenstemming is met het 
Gemeenschapsrecht.

Indiener beklaagde zich bij de Commissie over de vertrekbelasting bij brief van 30 juni 2005. 
Sinds die tijd heeft de Commissie verschillende vergelijkbare klachten ontvangen over de 
opbouw van de vertrekbelasting op de internationale luchthaven van Malta.

Daarop heeft de Commissie haar bezorgdheid geuit met betrekking tot de vertrekbelasting in 
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een aanmaningsbrief die op 4 juli 2006 naar de Maltese autoriteiten is verstuurd. Vervolgens
is er op 15 december 2006 nog een met redenen omkleed advies verzonden. Aangezien Malta 
de vertrekbelasting nog niet heeft aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het 
Gemeenschapsrecht, heeft de Commissie op 27 juni 2007 besloten om de zaak naar het Hof 
van Justitie te verwijzen.

De Commissie wil het Parlement erop wijzen dat bij de beoordeling van dit soort zaken het 
Hof de mate van overeenstemming tussen de nationale wetgeving en het Gemeenschapsrecht 
onderzoekt op het moment dat de termijn van het met redenen omkleed advies van de 
Commissie verstrijkt. Derhalve is het begrijpelijk dat de Commissie verder gaat met het 
verzamelen van belangrijke gegevens, zelfs als deze feiten in de ogen van indiener twee jaar 
daarvoor al duidelijk waren vastgesteld.


