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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1647/2008, του David Collins, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από τον νέο ιρλανδικό 
φόρο επί της αναχώρησης των αεροσκαφών

Αναφορά 1678/2008, του John McDermott, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από τον νέο 
ιρλανδικό φόρο επί της αναχώρησης των αεροσκαφών

1. Περίληψη της αναφοράς 1647/2008

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο πρόσφατος φόρος επί της αναχώρησης των αεροσκαφών για τους 
πολίτες που μεταβαίνουν από την Ιρλανδία σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ συνιστά παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή 
να ερευνήσει το ζήτημα.

Περίληψη της αναφοράς 1678/2008

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη θέσπιση ενός φόρου επί της αναχώρησης αεροσκαφών για 
τα άτομα που ταξιδεύουν αεροπορικώς από την Ιρλανδία προς άλλους ευρωπαϊκούς 
προορισμούς. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτά τα τέλη παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ και 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα.

2. Παραδεκτό της αίτησης

Η αναφορά αριθ. 1647/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαρτίου 2009 και η 
αναφορά αριθ. 1678/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.
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Ο φόρος των αεροπορικών μετακινήσεων εφαρμόζεται από τις 30 Μαρτίου 2009 σε όλους 
τους ιρλανδικούς αερολιμένες –εξαιρουμένων των πολύ μικρών αεροδρομίων– επί των 
αεροπορικών εισιτηρίων για πτήσεις που αναχωρούν από την Ιρλανδία. Οι ιρλανδικές αρχές 
έχουν οριοθετήσει μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το αεροδρόμιο του Δουβλίνου. 
Όλες οι πτήσεις που εκτελούνται εντός της εν λόγω περιμέτρου υπόκεινται σε επιβολή τέλους 
2 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ όλες οι άλλες πτήσεις υπόκεινται σε τέλος ύψους 10 ευρώ ανά 
επιβάτη.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο φόρος αυτός εισάγει δυσμενείς διακρίσεις και είναι παράνομος, και 
επικαλείται τα παραδείγματα της Πορτογαλίας και της Μάλτας, όπου καταργήθηκαν 
επιτυχώς παρόμοια τέλη.

Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τις ιρλανδικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση του φόρου των αεροπορικών μετακινήσεων, και ειδικότερα, όσον αφορά τα κριτήρια 
βάσει των οποίων έχουν προβεί στη διάκριση μεταξύ των εν λόγω δύο κατηγοριών πτήσεων, 
και την αναλογικότητα του συγκεκριμένου τέλους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει 
κατά πόσον ο φόρος αυτός συνάδει προς την κοινοτική νομοθεσία και νομολογία, και θα 
ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Υπό το πρίσμα περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του εισπραττόμενου από 
τις ιρλανδικές αρχές φόρου, η Επιτροπή ανέλυσε τον φόρο και τη συμβατότητά του με τις 
διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ που κατοχυρώνουν την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών (άρθρο 56) καθώς και με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού 1008/2008 
το οποίο καθορίζει τους όρους εκτέλεσης των επιβατικών αεροπορικών μεταφορών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση1.

Ο επιβεβλημένος φόρος έχει δυο διαφορετικούς συντελεστές που εξαρτώνται από την 
απόσταση του προορισμού μιας συγκεκριμένης πτήσης που αναχωρεί από το αεροδρόμιο του 
Δουβλίνου. Η Επιτροπή ανησυχεί μήπως η διάκριση αυτή υποδηλώνει ενδεχομένως ότι οι 
όροι που επιβάλλονται στις διασυνοριακές πτήσεις σε σύγκριση με τις πτήσεις που 
πραγματοποιούνται μόνο στο εσωτερικό της Ιρλανδίας έχουν ουσιαστικές διαφορές και, ως 
εκ τούτου, μήπως ο φόρος αποτελεί παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Επιτροπή επί 
του παρόντος ερευνά την υπόθεση.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.II), που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Το μέτρο για το οποίο γίνεται λόγος στην αναφορά είναι ο φόρος των αεροπορικών 
μεταφορών, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από τις ιρλανδικές αρχές στις 30 Μαρτίου 2009. Ο 
φόρος επιβάλλεται ανά επιβάτη στις πτήσεις που αναχωρούν από τα ιρλανδικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση, ο φόρος εφαρμοζόταν με δύο διαφορετικούς 
συντελεστές: δύο ευρώ ανά επιβάτη για πτήσεις των οποίων ο προορισμός βρισκόταν σε 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για τη λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) ΕΕ 
L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20
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απόσταση όχι μεγαλύτερη των 300 χμ. από το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και δέκα ευρώ για 
τους επιβάτες των άλλων πτήσεων. Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία μήπως η διάκριση 
αυτή αποτελούσε ενδεχομένως παραβίαση των υποχρεώσεων της Ιρλανδίας στο πλαίσιο του 
κανονισμού 1008/2008, ο οποίος κατά την άποψη της Επιτροπής δεν επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να επιβάλλουν πιο επαχθείς απαιτήσεις στην εκτέλεση των ενδοκοινοτικών 
αεροπορικών υπηρεσιών από εκείνες που επιβάλλονται στις εσωτερικές υπηρεσίες. Παρόλο 
που ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής ίσχυε για ορισμένες πτήσεις με προορισμούς 
εκτός Ιρλανδίας (όπως οι δυτικές περιοχές της Βρετανίας), οι διασυνοριακές επιβατικές 
πτήσεις σε ποσοστό πάνω από 90% υπόκειντο στον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, ενώ 
όλες οι εγχώριες πτήσεις καλύπτονταν από τον χαμηλότερο συντελεστή. Επομένως, η 
Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία στις 22 Μαρτίου 2010, με την 
οποία διατύπωνε τις ανησυχίες της.

Τον Δεκέμβριο του 2010, οι ιρλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την αναθεώρηση του φόρου των 
αεροπορικών μετακινήσεων. Από τον Μάρτιο του 2011, όλες οι επιβατικές πτήσεις 
φορολογούνται με τον ενιαίο συντελεστή ύψους τριών ευρώ. Με την έγκριση του 
οικονομικού νόμου του 2011 (νόμος 6 του 2011) στις 6 Φεβρουαρίου 2011, ο οποίος περιέχει 
τις αλλαγές επί του φόρου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ιρλανδικές αρχές έλαβαν υπόψη την 
ανησυχία που εκφράστηκε στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής και, συνεπώς, 
αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει 
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Συμπέρασμα

Ο καταγγέλλων με αφορμή του οποίου κινήθηκε η διαδικασία επί παραβάσει φαίνεται να 
είναι ο ίδιος με τον αναφέροντα στην παρούσα υπόθεση. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν 
μπορεί να παρασχεθεί περαιτέρω βοήθεια στον αναφέροντα ο οποίος, με επιστολή της
18ης Φεβρουαρίου 2011, ενημερώθηκε ήδη για την πρόθεση της Επιτροπής να περατώσει τη 
διαδικασία επί παραβάσει και δεν άσκησε το δικαίωμά του να παράσχει νέες πληροφορίες 
πριν από την περάτωση της διαδικασίας.


