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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1332/2008 af Padraig Geraghty, irsk statsborger, om vigtigheden af 
at bibeholde flyforbindelsen mellem lufthavnene Shannon og Heathrow

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at Aer Lingus-flyforbindelsen mellem Shannon og Heathrow er 
blevet indstillet. Andrageren mener, at denne rute er af afgørende betydning for den 
økonomiske udvikling i Shannonområdet. Ifølge andrageren bør det være en offentlig 
serviceforpligtelse (PSO) at bibeholde denne rute, Europa-Parlamentet bør gribe ind over for 
de irske myndigheder, og Kommissionen bør træffe beslutning herom.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Andragendet

Andrageren klager over, at Aer Lingus-flyforbindelsen mellem Shannon og Heathrow er 
blevet indstillet. Andrageren mener, at denne rute er af afgørende betydning for den 
økonomiske udvikling i Shannonområdet. Ifølge andrageren bør det være en offentlig 
serviceforpligtelse (PSO) at bibeholde denne rute, Europa-Parlamentet bør gribe ind over for 
de irske myndigheder, og Kommissionen bør træffe beslutning herom.

Kommissionens bemærkninger

Den nye forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af 
lufttransporttjenester i Fællesskabet træder i stedet for forordning nr. 2407/92, nr. 2408/92 og 
nr. 2409/92. Denne nye forordning trådte i kraft den 1. november 2008.
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Ifølge de generelle principper for offentlig serviceforpligtelse i artikel 16, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (EUT L 
293 af 31.10.2008) er det kun medlemsstaternes myndigheder, der har kompetence til at
beslutte, hvorvidt der skal indføres en offentlig serviceforpligtelse. Kommissionen og Europa-
Parlamentet har ingen beføjelser på dette område.

I henhold til den pågældende forordnings artikel 16, stk. 4, skal de irske myndigheder, såfremt 
Irland beslutter at indføre en offentlig serviceforpligtelse mellem Shannon og Heathrow, 
viderebringe ordlyden af den påtænkt indførte offentlige serviceforpligtelse til 
Kommissionen, Det Forenede Kongerige, Heathrow samt de luftfartsselskaber, der beflyver 
den pågældende rute. 

Konklusion

Forordning (EF) nr. 1008/2008 giver hverken Kommissionen eller Europa-Parlamentet 
beføjelse til at indføre offentlige serviceforpligtelser. Fællesskabsretten foreskriver, at det 
udelukkende er medlemsstaternes myndigheder, der har kompetence til at beslutte, hvorvidt 
der skal indføres en offentlig serviceforpligtelse."


