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Θέμα: Αναφορά 1332/2008, του κ. Padraig Geraghty, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ 
των αερολιμένων Shannon και Heathrow

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των 
αερολιμένων Shannon και Heathrow μέσω πτήσεων της Aer Lingus. Ο αναφέρων θεωρεί ότι 
το συγκεκριμένο δρομολόγιο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής του Shannon. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η διατήρηση του εν λόγω δρομολογίου 
πρέπει να αποτελεί υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να παρέμβει στις ιρλανδικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη αυτής 
της απόφασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των 
αερολιμένων Shannon και Heathrow με πτήσεις της Aer Lingus. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το 
συγκεκριμένο δρομολόγιο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 
του Shannon. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η διατήρηση του εν λόγω δρομολογίου θα έπρεπε 
να συνιστά υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει 
να παρέμβει στις ιρλανδικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ληφθεί μια τέτοια 
απόφαση.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ο νέος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς 
κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα αντικατέστησε τους 
κανονισμούς αριθ. 2407/92, αριθ. 2408/92 και αριθ. 2409/92. Ο νέος κανονισμός τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) του άρθρου 
16, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες 
εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008), 
μόνον οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες να αποφασίσουν αν θα επιβληθεί 
υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν διαθέτουν 
καμία εξουσία στον εν λόγω τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 4, του προαναφερθέντος κανονισμού, εάν η Ιρλανδία 
αποφασίσει να επιβάλει υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ των αερολιμένων Shannon 
και Heathrow, οι ιρλανδικές αρχές πρέπει να κοινοποιήσουν το κείμενο της προτεινόμενης 
επιβολής υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
τον αερολιμένα του Heathrow και τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν το 
συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Συμπέρασμα
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 δεν παρέχει την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλλουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Το κοινοτικό 
δίκαιο προβλέπει ότι μόνον οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες να αποφασίζουν για 
την επιβολή υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας.


