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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.09.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1647/2008, внесена от г-н David Collins, с ирландско гражданство, 
относно твърдение за нарушение на законодателството на ЕО чрез 
въведената нова ирландска авиационна такса при отпътуване

Петиция 1678/2008, внесена от г-н John McDermott, с ирландско 
гражданство, относно твърдение за нарушения на законодателството на ЕО 
чрез новата ирландска авиационна такса при отпътуване

1. Резюме на петиция 1647/2008

Вносителят на петицията смята, че нововъведената авиационна такса при отпътуване, 
приложима за гражданите, които летят със самолет от Ирландия до други държави от 
ЕС, противоречи на изискванията на законодателството на ЕО. Той желае 
Европейският парламент да изиска от Комисията да проучи въпроса.

Резюме на петиция 1678/2008

Вносителят на петицията се оплаква от въвеждането на авиационна такса при 
отпътуване за лицата, които летят от Ирландия до други европейски дестинации. 
Вносителят на петицията счита, че тази такса нарушава законодателството на ЕС и 
моли Европейския парламент да проучи въпроса.

2. Допустимост

Петиция № 1647/2008 е обявена за допустима на 24 март 2009 г., а Петиция № 
1678/2008 е обявена за допустима на 25 март 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.
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Таксата за пътуване със самолет се прилага от 30 март 2009 г. от всички ирландски 
летища, с изключение на много малките, върху самолетните билети за заминаващи от 
Ирландия полети. Ирландските органи са начертали окръжност с радиус 300 километра 
около летище Дъблин. Всички полети, извършвани в рамките на тази окръжност, се 
облагат с такса от 2 евро на пътник, а всички други полети се облагат с 10 евро на 
пътник.

Вносителят на петицията счита, че тази такса е дискриминираща и незаконна и се 
позовава на случаите в Португалия и Малта, където са били успешно отменени 
приблизително сходни такси.

Комисията е поискала информация от ирландските органи във връзка с характера на 
таксата за пътуване със самолет и в частност относно основата за разграничаването 
между двете категории полети и пропорционалността на таксата. Впоследствие 
Комисията ще оцени съответствието на тази такса със законодателството и съдебната 
практика на Общността и съответно ще информира Парламента.

4. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

В контекста на допълнителната информация относно функционирането на събираната 
от ирландските органи такса Комисията анализира последната и нейната съвместимост 
с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, гарантиращи 
свободата на предоставяне на услуги (член 56), както и с член 15, параграф 1 от 
Регламент № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни 
услуги от превозвачи в Европейския съюз1.

Таксата се събира въз основа две различни ставки, в зависимост от разстоянието между 
дестинацията на даден полет и летището в Дъблин. Комисията е обезпокоена от факта, 
че това може да означава, че се налагат много различни условия за трансграничните 
полети в сравнение с изцяло вътрешните за Ирландия полети, както и че поради тази 
причина таксата би могла да съставлява нарушение на европейското законодателство. 
Съответно, понастоящем Комисията разследва случая.

5. Отговор от Комисията (REV.II), получен на 30 септември 2011 г.

Мярката, посочена в петицията, е таксата за пътуване със самолет, въведена от 
ирландските органи считано от 30 март 2009 г. Таксата се налага за всеки пътник на 
полетите, излитащи от ирландските летища.

Във вида, в който е била структурирана първоначално, таксата се е прилагала под 
формата на две различни ставки: 2 евро на пътник за полетите, чиито дестинации са в 
рамките на 300 км от летище Дъблин, докато за пътниците от останалите полети 
таксата е била 10 евро. Комисията се опасяваше, че това разграничение може да 
представлява нарушение на задълженията на Ирландия съгласно Регламент (ЕО) 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година 

относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен), OВ L 
293, 31.10.2008 г., стр. 3–20.
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№ 1008/2008, който според Комисията не позволява на държавите-членки да въвеждат 
по-обременяващи условия за предоставянето на вътреобщностни въздухоплавателни 
услуги в сравнение с тези, наложени по отношение на услугите на национално 
равнище. Въпреки че по-ниската ставка на таксата се е прилагала за някои полети извън 
Ирландия (като например западните части на Великобритания), за около 90 % от 
трансграничните пътнически пътувания е била налагана по-високата ставка на таксата, 
а за всички вътрешни полети е била налагана по-ниската ставка. Ето защо на 22 март 
2010 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Ирландия, в което 
изрази своите опасения.

През декември 2010 г. ирландските органи обявиха преработен вариант на таксата за 
пътуване със самолет. Считано от март 2011 г. за всички отпътувания на пътници се 
налага единна ставка на таксата в размер на 3 евро. Комисията счита, че с приемането 
на 6 февруари 2011 г. на Финансовия закон 2011 (Закон № 6 от 2011 г.), в който е 
указана промяната в таксата, ирландските органи са решили въпроса, повдигнат в 
нейното официално уведомително писмо, и поради това взе решение да приключи 
процедурата за нарушение (http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Заключение

Жалбоподателят, заради който е била открита процедурата за нарушение, изглежда е 
същото лице, подало настоящата петиция. Комисията счита, че не може да бъде оказано 
допълнително съдействие на вносителя, който на 18 февруари 2011 г. вече е бил 
информиран относно намерението на Комисията да приключи процедурата за 
нарушение и не се е възползвал от правото си да предостави нова информация преди 
приключването на процедурата.


