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Комисия по петиции

15.05.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1332/2008, внесена от г-н Padraig Geraghty, с ирландско 
гражданство, относно важността от запазване на самолетните полети, 
свързващи летищата "Шанън" и "Хийтроу"

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу закриването на полета на "Aer Lingus", 
свързващ летищата "Шанън" и "Хийтроу". Вносителят е на мнение, че тази дестинация 
е изключително важна за икономическото развитие в района на "Шанън". Според 
вносителя запазването на въздушната връзка трябва да бъде част от обществените 
услуги и Европейският парламент следва да се намеси, за да убеди ирландските органи 
и Европейската комисия да въведат такова решение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията протестира срещу закриването на полета на "Aer Lingus", 
свързващ летищата "Шанън" и "Хийтроу". Вносителят е на мнение, че тази дестинация 
е изключително важна за икономическото развитие на района на "Шанън". Според 
вносителя запазването на въздушната връзка трябва да бъде част от обществените 
услуги и Европейският парламент следва да се намеси, за да убеди ирландските органи 
и Европейската комисия да вземат такова решение.
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Забележки на Комисията относно петицията

Новият Регламент (ЕО) № 1008/2008 от 24 септември 2008 г. относно общите правила 
за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността замени Регламенти №
2407/92, № 2408/92 и № 2409/92. Този нов регламент влезе в сила на 1 ноември 2008 г.

Съгласно общите принципи на задълженията за предоставяне на обществена услуга, 
определени в член 16, параграф 1, от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите 
правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293 от
31.10.2008 г.), само органите на държавите-членки са компетентни да решават дали да 
налагат задължение за предоставяне на обществена услуга. Европейската комисия и 
Парламентът нямат правомощия в тази област.

Съгласно член 16, параграф 4, от въпросния регламент, ако Ирландия реши да наложи 
задължение за предоставяне на обществена услуга между "Шанън" и "Хийтроу", 
ирландските органи следва да съобщят текста на предвиденото задължение на 
Европейската комисия, на Обединеното кралство, на "Хийтроу" и на въздушните 
превозвачи, обслужващи въпросния маршрут.

Заключение

Регламент (ЕО) № 1008/2008 не дава нито на Европейската комисия, нито на 
Европейския парламент правомощия да налагат задължения за предоставяне на 
обществена услуга. Правото на Общността предвижда, че само органите на държавите-
членки са компетентни да решават дали да наложат задължение за предоставяне на 
обществена услуга.


