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Komisja Petycji

27.07.2007

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0490/2006 złożona przez Michaela Tanti-Dougalla (Malta), w imieniu 
Federacyjnego Związku Biur Podróży i Turystyki (Federated Association of Travel and 
Tourism Agents, FATTA), w sprawie opóźnionych działań Komisji w związku ze skargą 
dotyczącą podatku wyjazdowego na Malcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, występujący w imieniu Federacyjnego Związku Biur Podróży i Turystyki 
(FATTA), sprzeciwia się sytuacji, w której Komisja przez zbyt długi czas prowadzi 
dochodzenie w związku ze skargą dotyczącą przypuszczalnej niezgodności maltańskiego 
podatku wyjazdowego z prawodawstwem wspólnotowym, przedłożoną w czerwcu 2005 r. 
Zwraca się on do Parlamentu o zbadanie, czy Komisja przestrzegała przepisów 
proceduralnych podczas rozpatrywania wspomnianej skargi.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 7 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 27 lipca 2007 r.

Składający petycję zwraca się z pytaniem, dlaczego Komisja wciąż zbiera informacje w celu 
dokonania oceny zgodności konstrukcji podatku wyjazdowego stosowanego przez 
Międzynarodowy Port Lotniczy Malta z prawem wspólnotowym.

Składający petycję poinformował Komisję o podatku wyjazdowym w piśmie z dnia 30 
czerwca 2005 r. Od tego czasu Komisja otrzymała szereg podobnych skarg dotyczących 
konstrukcji podatku wyjazdowego stosowanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy Malta.

Komisja wyraziła swoje zastrzeżenia dotyczące podatku wyjazdowego w wezwaniu do 
usunięcia uchybienia skierowanym do władz maltańskich w dniu 4 lipca 2006 r., a następnie
w dniu 15 grudnia 2006 r. przekazała uzasadnioną opinię. Ponieważ Malta nie dostosowała 
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podatku wjazdowego do prawa wspólnotowego, w dniu 27 czerwca 2007 r. Komisja 
postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja chciałaby przypomnieć Parlamentowi, że podczas rozpatrywania takich spraw 
Trybunał Sprawiedliwości ocenia zgodność prawodawstwa krajowego z prawem 
wspólnotowym na dzień, w którym upłynął termin określony przez Komisję w uzasadnionej 
opinii. Zatem zrozumiałe jest, że Komisja nadal zbiera istotne informacje dotyczące tej 
sprawy, mimo że zdaniem składającego petycję fakty zostały ustalone już dwa lata temu.


