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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0490/2006 adresată de Michael Tanti-Dougall, de naţionalitate malteză, în 
numele Asociaţiei federale a agenţilor de voiaj şi de turism (FATTA), privind întârzierea 
Comisiei de a lua măsuri cu privire la o plângere adresată împotriva taxei de plecare 
malteze.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în numele Asociaţiei federale a agenţilor de voiaj şi turism (FATTA), protestează 
împotriva timpului excesiv de lung necesar Comisiei pentru a-şi încheia investigaţiile în 
legătură cu o plângere privind presupusa neconcordanţă a taxei de plecare malteze cu 
legislaţia UE, adresată în iunie 2005. Petiţionarul solicită Parlamentului să facă investigaţii în 
legătură cu respectarea regulilor procedurale de către Comisie în soluţionarea acestei plângeri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2007.

Prin petiţia menţionată mai sus se întreabă de ce Comisia mai adună încă informaţii pentru a 
analiza dacă stabilirea taxei de plecare la Aeroportul internaţional din Malta este în 
conformitate cu dreptul comunitar sau nu.

Petiţionarul s-a adresat Comisiei în legătură cu taxa de plecare printr-o plângere transmisă la 
30 iunie 2005. De atunci, Comisia a primit mai multe plângeri similare privind stabilirea taxei 
de plecare la Aeroportul internaţional din Malta.

Comisia şi-a exprimat preocuparea cu privire la taxa de plecare printr-o scrisoare de tip aviz 
oficial transmisă autorităţilor malteze pe data de 4 iulie 2006. Aceasta a fost urmată de un aviz 
motivat transmis pe data de 15 decembrie 2006. Deoarece Malta nu a modificat taxa de 
plecare pentru a fi în conformitate cu dreptul comunitar, Comisia a decis pe data de 27 iunie 
2007 să trimită cazul înaintea Curţii de Justiţie.
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Comisia ar dori să reamintească Parlamentului că în analiza unor astfel de cazuri Curtea 
examinează conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul comunitar la data expirării perioadei 
specificate în avizul motivat al Comisiei. Prin urmare, continuarea colectării informaţiilor 
pertinente de către Comisie este de înţeles chiar dacă din punctul de vedere al petiţionarului, 
faptele fuseseră deja bine stabilite cu doi ani înainte.


