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Ref.: Petiția nr. 1647/2008, adresată de David Collins, de cetățenie irlandeză, 
privind presupusele încălcări ale legislației comunitare prin noua taxă de 
plecare percepută de companiile aeriene irlandezePetiția nr. 1678/2008,
adresată de John McDermott, de cetățenie irlandeză, privind presupusele 
încălcări ale legislației comunitare prin noua taxă de plecare percepută de 
companiile aeriene irlandeze

1. Rezumatul petiției nr. 1647/2008

Petiționarul consideră că taxa de plecare nou introdusă de companiile aeriene în cazul 
cetățenilor care zboară din Irlanda în alte state membre UE încalcă legislația comunitară. El 
solicită Parlamentului European să invite Comisia să investigheze această situație.

Rezumatul petiției nr. 1678/2008

Petiționarul reclamă introducerea unei taxe referitoare la plecările în avion aplicabilă 
persoanelor care zboară din Irlanda către alte destinații europene. Petiționarul consideră că 
această taxă încalcă legislația UE și solicită Parlamentului European să examineze chestiunea.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1647/2008 declarată admisibilă la 24 martie 2009, iar petiția nr. 1678/2008 
declarată admisibilă la 25 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Taxa de zbor (Air Travel Tax) este aplicată din 30 martie 2009 în toate aeroporturile 
irlandeze, cu excepția celor foarte mici, la biletele de avion pentru zborurile care pleacă din 



PE430.497v03-00 2/3 CM\878993RO.doc

RO

Irlanda. Autoritățile irlandeze au trasat un cerc cu raza de 300 de km în jurul aeroportului 
Dublin. Toate zborurile operate în acest cerc se supun unei taxe de 2 euro pe pasager, în timp 
ce toate celelalte zboruri se supun unei taxe de 10 euro pe pasager.

Petiționarul consideră că taxa este discriminatorie și ilegală și face trimitere la cazurile 
Portugaliei și Maltei, în care taxe oarecum similare au fost eliminate cu succes.

Comisia a solicitat informații din partea autorităților irlandeze cu privire la natura taxei de 
zbor și, în special, cu privire la temeiul distincției operate între cele două categorii de zboruri 
și proporționalitatea taxei. Comisia va evalua ulterior felul în care această taxă respectă 
legislația și jurisprudența comunitară și va informa Parlamentul în mod corespunzător.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

În lumina informațiilor suplimentare primite de la autoritățile irlandeze cu privire la 
procesarea taxelor, Comisia a analizat taxa și compatibilitatea acesteia cu dispozițiile din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care consacră libera prestare a serviciilor 
(articolul 56), precum și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 1008/2008 privind 
normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate1.

Taxa este percepută la două rate diferite în funcție de distanța de la destinația unui zbor până 
la aeroportul de la Dublin. Comisia este preocupată de faptul că aceasta ar putea însemna că 
se impun condiții foarte diferite zborurilor transfrontaliere în comparație cu cele operate în 
întregime în Irlanda și că taxa ar putea, prin urmare, să constituie o încălcare a legislației 
europene. Actualmente, Comisia cercetează acest caz în consecință.

5. Răspunsul Comisiei (REV.II), primit la 30 septembrie 2011

Măsura menționată în petiție este taxa de zbor, care a fost pusă efectiv în aplicare de 
autoritățile irlandeze începând cu 30 martie 2009. Taxa este impusă pe pasager pentru 
zborurile cu plecare din aeroporturile irlandeze.

În structura inițială, taxa se aplica la două rate diferite: 2 euro pe pasager pentru zborurile a 
căror destinație nu era mai departe de 300 km de aeroportul de la Dublin, în timp ce pentru 
pasagerii celorlalte zboruri se percepeau 10 euro. Comisia se preocupa de faptul că această 
deosebire ar putea încălca obligațiile Irlandei în conformitate cu Regulamentul 1008/2008, 
care în opinia Comisiei nu permite statelor membre să impună condiții mai oneroase privind 
funcționarea serviciilor aeriene intracomunitare decât cele impuse pentru serviciile interne.
Deși rata mai mică a taxei se aplica unor zboruri către destinații externe (cum ar fi vestul 
Regatului Unit), peste 90 % din plecările transfrontaliere de pasageri erau supuse ratei mai 
mari a taxei, în timp ce toate zborurile interne intrau sub incidența ratei mai mici. Prin urmare, 
la 22 martie 2010, Comisia a adresat Irlandei o scrisoare de punere în întârziere, exprimându-
și astfel preocupările.

În decembrie 2010, autoritățile irlandeze au anunțat o revizuire a taxei de zbor. Începând din 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind 
normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare), JO L 293, 31.10.2008, p. 3–20.
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martie 2011, toate plecările de pasageri sunt taxate la o singură rată de 3 euro. Prin adoptarea 
la 6 februarie 2011 a Legii finanțelor din 2011 (Legea nr. 6 din 2011), care conține 
modificările aduse taxei, Comisia consideră că autoritățile irlandeze au răspuns preocupărilor 
exprimate în scrisoarea de punere în întârziere a Comisiei și, prin urmare, a decis finalizarea 
procedurii de încălcare a dreptului Uniunii 
(http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Concluzii

În acest caz, reclamantul aflat la originea procedurii de încălcare a dreptului Uniunii pare să 
fie același cu petiționarul. Prin urmare, Comisia consideră că nu poate fi oferită nicio asistență 
suplimentară petiționarului care, prin scrisoarea din 18 februarie 2011, a fost informat cu 
privire la intenția Comisiei de a finaliza procedura de încălcare a dreptului Uniunii și nu și-a 
exercitat dreptul de a oferi noi informații anterior finalizării procedurii.


