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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1647/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais David 
Collins, par EK tiesību aktu pārkāpumiem, ko it kā rada jaunais Īrijas 
izlidošanas nodoklis

Lūgumraksts Nr. 1678/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais John 
McDermott, par EK tiesību aktu pārkāpumiem, ko it kā rada jaunais Īrijas 
izlidošanas nodoklis

1. Lūgumraksta Nr. 1647/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nesen ieviestais izlidošanas nodoklis, ko piemēro 
pilsoņiem, kas lido no Īrijas uz citām ES dalībvalstīm, ir pretrunā EK tiesību aktu normām.
Viņš lūdz Eiropas Parlamentu prasīt Komisijai izmeklēt šo jautājumu.

Lūgumraksta Nr. 1678/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par jauna izlidošanas nodokļa ieviešanu pasažieriem, kas 
dodas no Īrijas uz citiem galamērķiem Eiropā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda 
nodokļa ieviešana ir ES tiesību aktu pārkāpums, un aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt šo 
jautājumu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1647/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. martā, un lūgumraksts 
Nr. 1678/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī
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Aviopārvadājumu nodoklis lidmašīnu biļetēm izlidošanai no Īrijas tiek piemērots kopš 
2009. gada 30. marta visās Īrijas lidostās, izņemot ļoti mazas lidostas. Īrijas varas iestādes ir 
noteikušas 300 km rādiusu ap Dublinas lidostu. Katram pasažierim visos lidojumos, kas 
notiek šajā lokā, tiek piemērota EUR 2 nodeva, savukārt visos citos lidojumos katram 
pasažierim tiek piemērota EUR 10 nodeva.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nodoklis ir diskriminējošs un nelikumīgs, un viņš 
atsaucas uz Portugāles un Maltas gadījumiem, kur aptuveni tādi paši nodokļi veiksmīgi ir 
atcelti.

Komisija Īrijas varas iestādēm ir pieprasījusi informāciju par aviopārvadājumu nodokļa veidu, 
it īpaši par pamatojumu noteiktajai atšķirībai starp šīm abām lidojumu kategorijām un 
nodevas proporcionalitāti. Pēc tam Komisija novērtēs šā nodokļa atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem un tiesu praksei un attiecīgi informēs Parlamentu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Ņemot vērā Īrijas varas iestāžu sniegto papildinformāciju par nodokļa piemērošanu, Komisija 
analizēja nodokli un tā saderību ar Līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumiem, kas 
paredz pakalpojumu brīvu apriti (56. pants), un 15. panta 1. punktu Regulā (EK) 
Nr. 1008/2008, ar ko aviopārvadātājiem Eiropas Savienībā paredz nosacījumus gaisa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai1.

Atkarībā no tā, kāds ir no Dublinas lidostas veiktā konkrētā lidojuma galamērķa attālums, 
nodokli piemēro, pamatojoties uz divām atšķirīgām likmēm. Komisija pauž bažas par to, ka 
tādējādi, iespējams, tiek piemēroti būtiski atšķirīgi nosacījumi attiecībā uz pārrobežu 
lidojumiem, salīdzinot ar lidojumiem, kas tiek veikti tikai Īrijas teritorijā, un nodokļa 
piemērošana tādējādi varētu būt Eiropas tiesību aktu noteikumu pārkāpums. Komisija pašlaik 
attiecīgi izmeklē šo lietu.

5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksts ir par aviopārvadājumu nodokli, ko Īrijas varas iestādes ieviesa 2009. gada 
30. martā. Nodokli piemēro katram pasažierim lidojumos no Īrijas lidostām.

Kā sākotnēji noteikts, nodokli piemēroja, pamatojoties uz divām atšķirīgām likmēm: EUR 2 
katram pasažierim lidojumos, kuru galamērķis no Dublinas lidostas neatrodas tālāk par 
300 km, un EUR 10 pasažieriem citos lidojumos. Komisijai radās aizdomas, ka šādas 
atšķirības ieviešana varētu nozīmēt to Īrijas saistību neizpildi, kas tai noteiktas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1008/2008, ar ko, pēc Komisijas domām, nodrošina, ka prasības, ko 
dalībvalstis uzliek iekšzemes gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, nav vairāk apgrūtinošas kā 
tās, ko uzliek pakalpojumiem Kopienas robežās. Lai arī zemāko nodokļa likmi piemēroja 
atsevišķiem lidojumiem, kuru galamērķis neatrodas Īrijā (piem., Lielbritānijas rietumu 
reģioni), vairāk nekā 90 % pasažieru pārrobežu izlidojumu piemēroja augstākā nodokļa likmi, 
bet visiem iekšzemes lidojumiem piemēroja zemāko likmi. Tādēļ Komisija 2010. gada 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem 
gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija); OV L 293, 31.10.2008., 3.–20. lpp.
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22. martā nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli Īrijai, izklāstot savas bažas.

2010. gada decembrī Īrijas varas iestādes pasludināja aviopārvadājumu nodokļa pārskatīšanu.
Kopš 2011. gada marta visiem pasažieru izlidojumiem piemēro vienu likmi — EUR 3.
Komisija uzskata, ka Īrijas varas iestādes, 2011. gada 6. februārī pieņemot 2011. gada Finanšu 
likumu (2011. g. likums Nr. 6), kurā ietvertas nodokļa izmaiņas, ir reaģējušas uz Komisijas 
oficiālā paziņojuma vēstulē izteiktajām bažām, un tādēļ ir nolēmusi pārkāpuma procedūru 
slēgt (http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Secinājums

Sūdzība, kuras dēļ tika uzsākta šī pārkāpuma procedūra, šķiet, ir tā pati, ko izteicis šā 
lūgumraksta iesniedzējs. Tādēļ Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējam, kuram 
2011. gada 18. februārī nosūtīja vēstuli, informējot par Komisijas nodomu slēgt pārkāpuma 
procedūru, un kurš neizmantoja savas tiesības iesniegt jaunu informāciju pirms procedūras 
slēgšanas, nav nepieciešams turpmāks atbalsts.


