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Tárgy: David Collins, ír állampolgár által benyújtott 1647/2008. számú petíció az EK 
jogszabályainak az új ír légiközlekedési felszállási adó által történő 
állítólagos megsértéséről

John McDermott, ír állampolgár által benyújtott 1678/2008. számú petíció az 
EK jogszabályainak az új ír légiközlekedési felszállási adó által történő 
állítólagos megsértéséről

1. Az 1647/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az Írországból más EU-tagállamokba repülő polgárokra újonnan 
kivetett légiközlekedési felszállási adó sértheti az EK jogszabályait. Kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgáltassa ki az ügyet a Bizottsággal.

Az 1678/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az Írországból más EU-tagállamokba repülő 
polgárokra légiközlekedési felszállási adót vetettek ki. A petíció benyújtója szerint a szóban 
forgó adó sérti az EK jogszabályait, ezért az ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Az 1647/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 24.; az 1678/2008. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 25. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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A légiközlekedési adó 2009. március 30. óta alkalmazandó valamennyi ír repülőtéren – a 
nagyon kis repülőterek kivételével – az Írországból induló járatokra szóló repülőjegyekre. Az 
ír hatóságok egy 300 km-es sugarú kört rajzoltak a dublini repülőtér körül. Az e körön belüli 
járatok esetében utasonként 2 EUR adó fizetendő, míg az összes többi járatnál utasonként 10 
EUR.

A petíció benyújtójának megítélése szerint ez diszkriminatív és jogszerűtlen, továbbá 
hivatkozik Portugália és Málta esetére, ahol a nagyjából hasonló adókat sikeresen eltörölték.

A Bizottság tájékoztatást kért az ír hatóságoktól a légiközlekedési adó lényegéről, és 
különösen az említett két járatkategória közötti különbségtétel alapjáról, valamint az adó 
arányosságáról. A Bizottság a későbbiekben értékelni fogja az említett adó közösségi 
jogszabályoknak és joggyakorlatnak való megfelelését, és ennek megfelelően tájékoztatni 
fogja a Parlamentet.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Az adó alkalmazásáról az ír hatóságoktól kapott további tájékoztatás fényében a Bizottság 
elemezte az adót és annak megfelelését az Európai Unió működéséről szóló szerződés a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát biztosító rendelkezéseinek (56. cikk) és a 1008/2008/EK 
rendelet az EU-n belüli légi járatoknak közösségi légi fuvarozók általi működtetésére 
vonatkozó feltételeket meghatározó 15. cikke (1) bekezdésének1.

Az adót az adott repülőjárat célállomásának a dublini repülőtértől mért távolsága alapján két 
adókulcs alkalmazásával vetették ki. A Bizottság aggodalmát fejezi ki, hogy ezzel a határon 
átnyúló járatokra lényegesen különböző feltételeket alkalmazhatnak az Írországon belül 
működtetett járatokhoz képest, ezért az adó az európai jog megsértését jelentheti. A Bizottság 
jelenleg ennek megfelelően vizsgálatot folytat az ügyben.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II): 2011. szeptember 30.

A petícióban említett intézkedés a légiközlekedési adó, amelyet az ír hatóságok 2009. március 
30-i hatállyal léptettek érvénybe. Az adót az ír repülőterekről induló légi járatokra vetették ki 
és az utasonként fizetendő.
Az eredeti struktúra szerint az adót két különböző adókulcs alkalmazásával vetették ki: 2 EUR 
utasonként olyan légi járatokon, amelyek célállomása legfeljebb 300 km-re van a dublini 
repülőtértől, míg más járatok utasaira 10 EUR adót vetettek ki. A Bizottságot aggasztotta, 
hogy ez a különbségtétel sértheti Írország 1008/2008/EK rendelet szerinti kötelezettségeit, 
amely a Bizottság véleménye szerint megakadályozza a tagállamokat abban, hogy nagyobb 
terhet jelentő követelményeket és feltételeket szabjanak a Közösségen belüli légi közlekedési 
szolgáltatásokra, mint a belföldi szolgáltatásokra. Bár bizonyos nem írországi célállomású 
(például Nagy-Britannia nyugati részére induló) járatokra alacsonyabb adókulcs volt 
alkalmazandó, a határokon átnyúló indulások több mint 90%-ára magasabb adókulcs 
vonatkozott, míg az összes belföldi járat az alacsonyabb kulccsal adózott. Ezért a Bizottság 
2010. március 22-én felszólító levelet küldött Írországnak, amelyben felvázolta aggályait.
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok 
működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozott változat) HL L 293., 2008.10.31. 3–20. o.
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2010 decemberében az ír hatóságok bejelentették a légiközlekedési adó felülvizsgálatát. 2011 
márciusától kezdődő hatállyal induláskor minden utasra egységesen 3 EUR adót vetnek ki. A 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 2011. évi költségvetési törvény (a 2011. évi 6. törvény) 2011. 
február 6-i elfogadásával, amely tartalmazza az adó módosítását, az ír hatóságok választ adtak 
a Bizottság felszólító levelében felvetett aggályokra, és ezért úgy döntött, hogy lezárja a 
jogsértési eljárást (http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Következtetés

A jogsértési eljárást elindító panaszos a jelek szerint ugyanaz a személy, mint a petíció 
benyújtója. Ezért a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem tud további támogatást adni a petíció 
benyújtójának, akit a 2011. február 18-i keltezésű levélben már tájékoztattak arról, hogy a 
Bizottság le kívánja zárni a jogsértési eljárást, és aki nem élt azzal a jogával, hogy az eljárás 
lezárása előtt új információkat nyújtson be.


