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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1647/2008 dėl įtarimo, kad Airijoje nustačius naują išskridimo 
mokestį pažeisti EB teisės aktai, kurią pateikė Airijos pilietis David Collins

Peticija Nr. 1678/2008 dėl įtarimo, kad Airijoje nustačius naują išskridimo 
mokestį pažeisti EB teisės aktai, kurią pateikė Airijos pilietis John 
McDermott

1. Peticijos Nr. 1647/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad iš Airijos į kitas ES valstybes nares skrendantiems piliečiams 
pradėjus taikyti naują išskridimo mokestį pažeisti EB teisės aktai. Jis prašo Europos 
Parlamento užtikrinti, kad Komisija išnagrinėtų šį atvejį.

Peticijos Nr. 1678/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi nustatytu išskridimo mokesčiu, kuris taikomas iš Airijos į kitus 
Europos miestus skrendantiems asmenims. Peticijos pateikėjas mano, kad šiuo mokesčiu 
pažeidžiami ES teisės aktai, ir prašo Europos Parlamento ištirti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1647/2008 paskelbta priimtina 2009 m. kovo 24 d., o peticija Nr. 1678/2008 
paskelbta priimtina 2009 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„2009 m. kovo 30 d. skrydžio mokestis pradėtas taikyti visuose Airijos oro uostuose, išskyrus 
labai mažus oro uostus, perkant bilietus skrydžiams iš Airijos. Airijos valdžios institucijos 
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apibrėžė teritoriją 300 km spinduliu aplink Dublino oro uostą. Kiekvienas keleivis skrisdamas 
iš šios teritorijos moka 2 EUR mokestį, o visų kitų skrydžių kiekvienas keleivis moka 10 EUR 
mokestį.

Peticijos pateikėjas mano, kad mokestis yra diskriminacinis ir neteisėtas, todėl jis nurodo 
Portugaliją ir Maltą, kuriose panašūs mokesčiai buvo sėkmingai panaikinti.

Komisija paprašė Airijos valdžios institucijų pateikti informacijos apie skrydžio mokesčio 
pobūdį, ypač apie pagrindą, kuriuo remiantis atskiriamos šios dvi skrydžių rūšys, ir mokesčio 
proporcingumą. Komisija gavusi atsakymą atitinkamai įvertins šio mokesčio atitiktį Bendrijos 
teisės aktams ir teismų praktikai bei atitinkamai informuos apie tai Europos Parlamentą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Atsižvelgiant į papildomą iš Airijos institucijų gautą informaciją apie mokesčio rinkimą, 
Komisija išnagrinėjo šį mokestį bei jo suderinamumą su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo nuostatomis, pagal kurias įtvirtinama laisvė teikti paslaugas (56 straipsnis), bei su 
Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų 
taisyklių, nuostatomis1.

Atsižvelgiant į atitinkamo skrydžio nuotolį nuo Dublino oro uosto, yra taikomas dviejų 
skirtingų dydžių mokestis. Komisija mano, kad tai gali reikšti, jog tarpvalstybiniams 
skrydžiams yra taikomos visai kitokios sąlygos, nei vien tik Airijos viduje vykdomiems 
skrydžiams, todėl šiuo mokesčiu galėtų būti pažeidžiama ES teisė. Komisija šiuo metu vykdo 
atitinkamą tyrimą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijoje minima priemonė yra skrydžio mokestis, kurį nuo 2009 m. kovo 30 d. taiko Airijos 
valdžios institucijos.  Mokestis taikomas kiekvienam keleiviui, skrendančiam iš Airijos oro 
uostų.

Nuo pradžių mokestis buvo dviejų dydžių: keleiviai, skrendantys ne toliau nei 300 km nuo 
Dublino oro uosto, moka 2 EUR, o kitų skrydžių keleiviai – 10 EUR. Komisija buvo 
susirūpinusi, kad dėl tokio skirtumo gali būti pažeisti Airijos įsipareigojimai pagal 
Reglamentą Nr. 1008/2008, kuriuo, Komisijos nuomone, valstybėms narėms Bendrijos vidaus 
oro susisiekimo paslaugoms neleidžiama nustatyti griežtesnių reikalavimų sąlygų, nei taikoma 
vietinėms paslaugoms. Nors mažesnis mokestis taikytas kai kuriems skrydžiams ne į Airiją 
(pvz., į vakarinę Jungtinės Karalystės dalį), daugiau nei 90 proc. tarptautinių keleivinių 
skrydžių taikytas didesnis mokestis, o visiems vietiniams skrydžiams – mažesnis. Todėl 
2010 m. kovo 22 d. Komisija Airijai išsiuntė oficialų pranešimą, kuriame išreiškė 
susirūpinimą.

2010 m. gruodžio mėn. Airijos valdžios institucijos pranešė apie skrydžio mokesčio peržiūrą. 
Nuo 2011 m. kovo mėn. visiems keleiviniams skrydžiams taikomas vienodas 3 EUR 
                                               
1 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų 
teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) OL L 293, 2008 10 31, p. 3–20.
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mokestis. 2011 m. vasario 6 d. Airijai priėmus 2011 m. Finansų aktą (2011 m. aktas Nr. 6), 
kuriuo pakeistas mokestis, Komisija mano, kad Airijos valdžios institucijos atsižvelgė į 
oficialiame pranešime Komisijos išreikštą susirūpinimą, ir todėl nusprendė baigti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą (http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Išvada

Šiuo atveju skundo pateikėjas, pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, yra tas pats asmuo, 
kaip ir peticijos pateikėjas. Todėl Komisija mano, kad peticijos pateikėjui, kuriam 2011 m. 
vasario 18 d. raštu Komisija jau pranešė apie ketinimą baigti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą ir kuris nepasinaudojo teise pateikti naujos informacijos iki užbaigiant procedūrą, 
nereikia jokios papildomos pagalbos.“


