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Comissão das Petições

27.07.2007

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Petição 0490/2006, apresentada por Michael Tanti-Dougall, de nacionalidade maltesa, 
em nome da "Federated Association of Travel and Tourism Agents" (FATTA), sobre a 
reacção tardia da Comissão perante uma queixa introduzida contra a taxa de partida 
maltesa.

1. Síntese da petição

O peticionário, em nome da "Federated Association of Travel and Tourism Agents" 
(FATTA), protesta contra a demora que leva a Comissão a concluir a investigação sobre a 
queixa, apresentada em Junho de 2005, relativa ao facto de a suposta taxa de partida maltesa 
não estar em conformidade com a legislação comunitária introduzida em Junho de 2005. O 
peticionário solicita ao Parlamento que verifique se a Comissão respeitou os trâmites relativos 
às queixas.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 7 de Novembro de 2006. A Comissão foi instada a prestar 
informações (nº 4 do artigo 192º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 27 de Julho de 2007.

A petição supracitada pretende saber por que motivos a Comissão ainda se encontra a recolher 
informações para avaliar se a existência da taxa de partida do aeroporto de Malta está em 
conformidade com o Direito comunitário.

O peticionário queixou-se à Comissão sobre a taxa de partida através de uma carta datada de
30 de Junho de 2005. Desde então, a Comissão tem vindo a receber várias queixas 
semelhantes relativas à existência da taxa de partida do aeroporto internacional de Malta.

A Comissão manifesta a sua preocupação em relação à taxa de partida através de uma 
comunicação formal dirigida às autoridades maltesas em 4 de Julho de 2006. Seguiu-se um 
parecer fundamentado enviado em 15 de Dezembro de 2005. Tendo em conta que Malta não 
alterou a taxa de partida, de forma a estar em conformidade com o Direito comunitário, a 
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Comissão decidiu, em 27 de Junho de 2007, remeter o caso para o Tribunal de Justiça.

A Comissão gostaria de relembrar ao Parlamento Europeu que, para julgar tais casos, o 
Tribunal de Justiça examina se a legislação nacional está em conformidade com o Direito 
comunitário no fim do período especificado no parecer fundamentado da Comissão. Em
consequência, é compreensível que a Comissão continue a recolher informações pertinentes, 
embora, do ponto de vista do peticionário, os factos já tivessem sido devidamente apurados
dois anos antes.


