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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1647/2008, ingediend door David Collins (Ierse nationaliteit), 
over vermeende inbreuk op het Gemeenschapsrecht door de nieuwe Ierse 
accijns op het vertrek van luchthavens

Verzoekschrift 1678/2008, ingediend door John McDermott (Ierse 
nationaliteit), over vermeende schending van de Europese wetgeving als 
gevolg van de nieuwe Ierse vertrekbelasting op vliegreizen

1. Samenvatting van verzoekschrift 1647/2008

Indiener is van mening dat de onlangs ingevoerde accijns op het vertrek van luchthavens voor 
burgers die van Ierland naar andere EU-lidstaten vliegen het Gemeenschapsrecht schendt. Hij 
verzoekt het Europees Parlement om de Commissie een onderzoek naar deze kwestie te laten 
instellen.

Samenvatting van verzoekschrift 1678/2008

Indiener klaagt over de nieuwe vertrekbelasting op vliegreizen van Ierland naar andere 
Europese bestemmingen. Indiener meent dat deze belasting indruist tegen de Europese 
wetgeving en verzoekt het Europees Parlement de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1647/2008 is ontvankelijk verklaard op 24 maart 2009 en 
verzoekschrift 1678/2008 is ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

De vliegtaks geldt sinds 30 maart 2009 voor alle Ierse luchthavens, op heel kleine vliegvelden 
na, en is van toepassing op vliegtickets voor uitgaande vluchten vanuit Ierland. De Ierse 
autoriteiten hebben een cirkel van 300 km rond de luchthaven van Dublin getekend. Op alle 
vluchten die worden uitgevoerd binnen deze straal wordt een heffing van 2 euro per passagier 
toegepast, terwijl op alle andere vluchten een heffing van 10 euro per passagier wordt 
toegepast.

Indiener is van mening dat deze belasting discriminerend en onwettig is. Hierbij verwijst hij 
naar de gevallen van Portugal en Malta, waar soortgelijke belastingen met succes zijn 
afgeschaft.

De Commissie heeft de Ierse autoriteiten om informatie verzocht over de aard van de 
vliegtaks en in het bijzonder de grondslag voor het gemaakte onderscheid tussen deze twee 
categorieën vluchten en de evenredigheid van de heffing. De Commissie zal vervolgens 
onderzoeken of deze belasting in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht en de 
jurisprudentie, en het Parlement hierover inlichten.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

Op grond van verdere gegevens over de belastingheffing die door de Ierse autoriteiten werden 
verstrekt, heeft de Commissie de belasting en haar verenigbaarheid met de bepalingen van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie onderzocht met betrekking tot de 
vrijheid van dienstverlening (artikel 56) en tot artikel 15, lid 1 van Verordening (EG) 
nr. 1008/2008, waarin de voorwaarden worden vastgesteld voor de exploitatie van 
luchtdiensten door maatschappijen binnen de Europese Unie1.

De belasting wordt geheven volgens twee verschillende tarieven, afhankelijk van de afstand 
van de bestemming van een bepaalde vlucht tot de luchthaven van Dublin. De Commissie is 
bezorgd dat dit kan betekenen dat aanzienlijk verschillende voorwaarden worden opgelegd 
aan grensoverschrijdende vluchten in vergelijking met binnenlandse Ierse vluchten, en dat de 
belasting daarom mogelijk in strijd is met het Europees recht. Momenteel onderzoekt de 
Commissie de zaak in het licht van deze feiten.

5. Antwoord van de Commissie (REV.II), ontvangen op 30 september 2011

De maatregel waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen is de vliegtaks, die met ingang 
van 30 maart 2009 door de Ierse autoriteiten werd ingesteld. De belasting wordt per passagier 
geheven op vluchten die van Ierse luchthavens vertrekken.

In haar oorspronkelijke structuur werd de belasting volgens twee verschillende tarieven 
geheven: 2 euro per passagier voor vluchten met een bestemming binnen een straal van 
300 km van de luchthaven van Dublin, terwijl passagiers op andere vluchten een heffing van 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake 
gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking), PB L 293 van 
31.10.2008, blz. 3-20.
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10 euro kregen. De Commissie was bezorgd dat dit onderscheid misschien een schending kon 
inhouden van de verplichtingen van Ierland onder Verordening (EG) nr. 1008/2008, die naar 
de mening van de Commissie lidstaten ervan weerhoudt meer bezwarende vereisten op te 
leggen op de exploitatie van intracommunautaire luchtdiensten dan binnenlandse 
luchtdiensten. Hoewel het lagere tarief ook van toepassing was op bepaalde vluchten naar 
bestemmingen buiten Ierland (zoals westelijke delen van Groot-Brittannië), werd op 90 % van 
de vertrekkende passagiers naar grensoverschrijdende bestemmingen het hogere tarief 
geheven, terwijl voor alle binnenlandse vluchten het lagere tarief gold. Derhalve heeft de 
Commissie op 22 maart 2010 een ingebrekestelling aan Ierland verzonden, waarin zij haar 
bezorgdheden uitte.

In december 2010 hebben de Ierse autoriteiten een herziening van de vliegtaks aangekondigd. 
Sinds maart 2011 wordt op alle vertrekkende passagiers één tarief van 3 euro geheven. Door 
aanneming van de Finance Act 2011 (Act 6 van 2011) op 6 februari 2011, die de wijzigingen 
op de taks bevat, is de Commissie van mening dat de Ierse autoriteiten de bezorgdheid die in 
de ingebrekestelling van de Commissie naar voren is gebracht hebben weggenomen en heeft 
de Commissie derhalve besloten de inbreukprocedure af te sluiten 
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Conclusie

De klager die de inbreukprocedure heeft aangestuurd, blijkt dezelfde persoon te zijn als de 
indiener in deze kwestie. Derhalve is de Commissie van mening dat er geen verdere hulp kan 
worden geboden aan indiener, die door middel van een schrijven van 18 februari 2011 reeds is 
ingelicht over het voornemen van de Commissie de inbreukprocedure af te sluiten, en die zijn 
recht om nieuwe gegevens te verschaffen alvorens de procedure wordt afgesloten niet heeft 
uitgeoefend.


