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Suġġett: Petizzjoni 1647/2008, imressqa mis-Sur David Collins, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, dwar il-ksur allegat tal-leġiżlazzjoni tal-KE mit-taxxa l-ġdida ta’ 
tluq fuq il-vjaġġi bl-ajru tal-Irlanda

Petizzjoni 1678/2008,  imressqa mis-Sur John McDermott, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, dwar il-ksur allegat tal-leġiżlazzjoni tal-KE mit-taxxa l-ġdida ta’ 
tluq fuq il-vjaġġi bl-ajru tal-Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni 1647/2008

Il-petizzjonant iqis li t-taxxa l-ġdida ta’ tluq introdotta fuq il-vjaġġi bl-ajru għaċ-ċittadini li 
jtiru mill-Irlanda għal Stati Membri oħra fl-UE tikser il-leġiżlazzjoni tal-KE. Huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew sabiex il-Kummissjoni tinvestiga l-każ.

Sommarju tal-petizzjoni 1678/2008

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-introduzzjoni ta’ taxxa tat-tluq bl-ajru li titħallas minn persuni 
li jtiru mill-Irlanda għal destinazzjonijiet Ewropej oħra. Il-petizzjonant jikkunsidra li din it-
taxxa tikser il-leġiżlazzjoni tal-UE u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga din il-
kwistjoni.

2. Ammissibilità

Il-Petizzjoni Nru 1647/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Marzu 2009 u l-Petizzjoni 
Nru 1678/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna biex tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.
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It-taxxa għall-vjaġġi bl-ajru ilha tapplika mit-30 ta’ Marzu 2009 fl-ajruporti Irlandiżi kollha, 
ħlief fl-ajruporti ż-żgħar, fuq biljetti tal-ajru għal titjiriet li jitilqu mill-Irlanda. L-awtoritajiet 
Irlandiżi ħolqu radju ta’ 300 km madwar l-ajruport ta’ Dublin. It-titjiriet kollha li jkun hemm 
f’dan ir-radju huma soġġetti għal EUR 2 taxxa fuq kull passiġġier, filwaqt li t-titjiriet kollha l-
oħra huma soġġetti għal EUR 10 taxxa fuq kull passiġġier.

Il-petizzjonant jikkunsidra din it-taxxa bħala diskriminatorja u kontra l-liġi, u jirreferi għall-
każijiet tal-Portugall u Malta, fejn taxxi li bejn wieħed u ieħor kienu simili nqatgħu.

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-Awtoritajiet Irlandiżi dwar in-natura tat-taxxa għall-
vjaġġi bl-ajru, u b’mod partikolari dwar il-bażi għad-distinzjoni li nħolqot bejn dawn iż-żewġ 
katergoriji ta’ titjiriet u l-proporzjonalità tat-taxxa. Il-Kummissjoni sussegwentement se 
tevalwa l-konformità ta’ din it-taxxa mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità u l-ġurisprudenza, u se 
tinforma lill-Parlament skont il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Fid-dawl tal-informazzjoni ulterjuri mibgħuta mill-awtoritajiet tal-Irlanda, dwar l-operat tat-
taxxa, il-Kummissjoni analizzat it-taxxa u l-kompatibilità tagħha mad-dispożizzjonijeit tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jinkludi l-libertà ta’ provvista tas-servizzi 
(Artikolu 56) kif ukoll l-Artikolu 15(1) tar-Regolament 1008/2008 li jistipula l-kundizzjonijiet 
għall-operat ta’ servizzi bl-ajru minn trasportaturi fl-Unjoni Ewropea1.

It-taxxa hi imposta f’żewġ rati differenti skont id-distanza ta’ titjira partikolari mill-Ajruport 
ta’ Dublin sad-destinazzjoni tagħha. Il-Kummissjoni hi mħassba li dan jista’ jwassal għall-
impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet sostanzjalment differenti fuq titjiriet transkonfinali meta 
mqabbla ma’ dawk operati fl-Irlanda, u għalhekk it-taxxa tista’ tikkostitwixxi ksur tal-liġi 
Ewropea. Il-Kummissjoni qiegħda attwalment tinvestiga l-każ.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV.II), li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011.

Il-miżura msemmija fil-petizzjoni hija t-Taxxa għall-Vjaġġi bl-Ajru, li ddaħħlet fis-seħħ mill-
awtoritajiet Irlandiżi fit-30 ta’ Marzu 2009. It-taxxa hija imposta għal kull passiġġier fuq 
titjiriet li jitilqu mill-ajruporti Irlandiżi.

Bħalma ġie ppjanat oriġinarjament, it-taxxa ġiet applikata b’żewġ rati differenti: EUR 2 għal 
kull passiġġier għal titjiriet li d-destinazzjoni tagħhom ma tkunx aktar minn 300km ’l bogħod 
mill-Ajruport ta’ Dublin, filwaqt li l-passiġġieri fuq titjiriet oħra ġew intaxxati EUR 10. Il-
Kummissjoni kienet imħassba li din id-distinzjoni tista’ tikser l-obbligi tal-Irlanda skont ir-
Regolament 1008/2008, li fil-fehma tal-Kummissjoni tipprevieni l-Istati Membri milli 
jimponu kundizzjonijiet tar-rekwiżiti aktar onerużi dwar l-operat tas-servizzi bl-ajru intra-
Komunitarji meta mqabbla ma’ dawk imposti fuq is-servizzi domestiċi. Għalkemm ir-rata 
aktar baxxa tat-taxxa kienet applikabbli fir-rigward ta’ ċerti titjiriet għal destinazzjonijiet 
mhux Irlandiżi (bħal pereżempju partijiet tal-punent tal-Gran Brittanja), aktar minn 90% ta’ 
tluq transkonfinali tal-passiġġieri kienu soġġetti għar-rata ogħla ta’ taxxa, filwaqt li t-titjiriet 
                                               
1 Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar regoli komuni 
għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità, (riformulazzjoni) ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3-20
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domestiċi kollha ġew koperti mir-rata aktar baxxa. Għalhekk, il-Kummissjoni indirizzat ittra 
ta’ notifika formali lill-Irlanda fit-22 ta’ Marzu 2010, fejn hi sostniet it-tħassib tagħha.

F’Diċembru 2010, l-awtoritajiet Irlandiżi ħabbru reviżjoni tat-Taxxa għall-Vjaġġi bl-Ajru.
Minn Marzu 2011 ’il quddiem, it-tluq tal-passiġġieri kollha ġew intaxxati b’rata unika ta’ 
EUR 3. Billi adottat l-Att Finanzjarju tal-2011 (l-Att Nru 6 tal-2011) fis-6 ta’ Frar 2011, li fih 
il-bidliet fit-taxxa, il-Kummissjoni tqis li l-awtoritajiet Irlandiżi indirizzaw it-tħassib 
imqajjem f’ittra ta’ notifika formali tal-Kummissjoni u għalhekk iddeċidiet li tagħlaq il-
proċedura ta’ ksur (http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).   

Konklużjoni

Jidher li li l-kwerelant li minnu oriġinat il-proċedura ta’ ksur u l-petizzjonant f’dan il-każ 
huma l-istess persuna. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tqis li ma tistax tingħata aktar għajnuna 
lill-petizzjonant li, permezz ta’ ittra tat-18 ta’ Frar 2011, diġà ġie informat li l-Kummissjoni 
beħsiebha tagħlaq il-proċedura ta’ ksur u ma eżerċitax id-dritt tiegħu li jipprovdi 
informazzjoni ġdida qabel l-għeluq tal-proċedura.


