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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1647/2008 af David Collins, irsk statsborger, om påstået 
overtrædelse af EU-lovgivningen i forbindelse med den nye irske beskatning af 
flybilletter

Andragende 1678/2008 af John McDermott, irsk statsborger, om påståede 
overtrædelser af EU-lovgivningen i forbindelse med den nye irske beskatning 
af flybilletter

1. Sammendrag af andragende 1647/2008

Andrageren mener, at den nyligt indførte beskatning af flybilletter for borgere, der flyver fra 
Irland til andre EU-medlemsstater, er i strid med EU-lovgivningen. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at undersøge sagen.

Sammendrag af andragende 1678/2008

Andrageren klager over indførelsen af en beskatning af flybilletter for personer, der flyver fra 
Irland til andre europæiske destinationer. Andrageren mener, at denne beskatning overtræder 
EU-lovgivningen og beder Europa-Parlamentet undersøge situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragende 0410/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. marts 2009) 
og andragende 0547/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 
2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Beskatningen af flybilletter har været gældende siden 30. marts 2009 i alle irske lufthavne, 
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undtagen meget små lufthavne, for flybilletter til udgående flyvninger fra Irland. De irske 
myndigheder har tegnet en radius på 300 km omkring Dublins lufthavn. Alle flyvninger, der 
finder sted inden for denne cirkel, pålægges en afgift på 2 euro pr. passager, mens alle andre 
flyvninger pålægges en afgift på 10 euro pr. passager.

Andrageren mener, at denne beskatning er diskriminerende og retsstridig, og han henviser til 
Portugals og Maltas tilfælde, hvor det lykkedes at få afskaffet stort set den samme form for 
afgifter.

Kommissionen har anmodet de irske myndigheder om oplysninger om karakteren af 
flybilletternes beskatning og navnlig grundlaget for den skelnen, der foretages mellem disse to 
flyvningskategorier, samt afgiftens proportionalitet. Kommissionen vil efterfølgende vurdere 
denne afgifts overensstemmelse med fællesskabsretten og retspraksis og informere 
Parlamentet herom."

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"I lyset af supplerende oplysninger fra de irske myndigheder om anvendelsen af afgiften har 
Kommissionen analyseret den og dens overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, der værner om den frie udveksling af tjenesteydelser (artikel 56), samt 
artikel 15, stk. 1, i forordning 1008/2008, der fastsætter vilkårene for luftfartsselskabernes 
drift af lufttrafiktjenester i Den Europæiske Union1.

Afgiften opkræves med to forskellige satser afhængigt af afstanden fra Dublins lufthavn til 
den enkelte flyvnings destination. Kommissionen er bekymret for, at dette kan betyde 
væsentligt forskellige betingelser for grænseoverskridende flyvninger i forhold til dem, der 
foretages inden for Irlands grænser, og at afgiften derfor kan udgøre en overtrædelse af EU-
lovgivningen. Kommissionen undersøger derfor i øjeblikket sagen."

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 30. september 2011.

"Den foranstaltning, der henvises til i dette andragende, er den beskatning af flybilletter, som 
blev indført af de irske myndigheder pr. 30. marts 2009. Afgiften pålægges passagerer på 
flyvninger, som afgår fra irske lufthavne.

Ifølge den oprindelige struktur blev afgiften opkrævet med to forskellige satser: 2 euro pr. 
passager for flyvninger, hvis destination ikke lå mere end 300 km fra Dublins lufthavn, mens 
passagerer på øvrige flyvninger blev pålagt 10 euro. Kommissionen udtrykte bekymring over, 
at denne sondring kunne være i strid med Irlands forpligtelser i henhold til forordning 
1008/2008, som ifølge Kommission forhindrer, at medlemsstater pålægger mere byrdefulde 
krav for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet, end der pålægges nationale tjenester. Selv 
om den lave afgiftssats blev anvendt på visse flyvninger til ikkeirske destinationer (f.eks. 
vestlige dele af Storbritannien), blev over 90 % af grænseoverskridende passagerafgange 
pålagt den høje afgiftssats, mens alle indenrigsflyvninger var dækket af den lave sats. Derfor 
sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Irland den 22. marts 2010, hvori den 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af 
lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdet) EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3-20
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præciserede sine bekymringer.

I december 2010 meddelte de irske myndigheder en revision af beskatningen af flybilletter.
Fra marts 2011 pålægges alle passagerafgange en enkeltsats på 3 euro. Efter vedtagelsen af 
finansloven for 2011 (lov nr. 6 af 2011) den 6. februar 2011, der indeholder ændringerne af 
afgiften, finder Kommissionen, at de irske myndigheder har fundet en løsning på de 
bekymringer, som er nævnt i Kommissionens åbningsskrivelse, og den har derfor besluttet at 
afslutte overtrædelsesproceduren 
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Afsluttende udtalelse

Dem klager, som lå til grund for overtrædelsesproceduren, er i dette tilfælde tilsyneladende 
den samme som andrageren. Derfor finder Kommissionen, at der ikke kan ydes yderligere 
bistand til andrageren, der i et brev af 18. februar 2011 allerede er blevet informeret om 
Kommissionens hensigt om at afslutte overtrædelsesproceduren og ikke har gjort brug af sin 
ret til at fremlægge nye oplysninger før afslutningen af proceduren."


