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Asia: Vetoomus nro 1332/2008, Padraig Geraghty, Irlannin kansalainen, 
Shannonin ja Heathrow'n lentoasemien välisen lentoyhteyden säilyttämisen 
tärkeydestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Aer Linguksen operoiman Shannonin ja Heathrow'n välisen 
lentoyhteyden lopettamista. Hän katsoo, että yhteys on ratkaisevan tärkeä Shannonin alueen 
taloudelliselle kehitykselle. Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseisen yhteyden säilyttämisen 
pitäisi olla julkisen palvelun velvoite ja Euroopan parlamentin olisi puututtava asiaan Irlannin 
viranomaisten ja Euroopan komission kanssa, jotta näin päätettäisiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Aer Linguksen operoiman Shannonin ja Heathrow'n välisen 
lentoyhteyden lopettamista. Hän katsoo, että yhteys on ratkaisevan tärkeä Shannonin alueen 
taloudelliselle kehitykselle. Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseisen yhteyden säilyttämisen 
pitäisi olla julkisen palvelun velvoite ja Euroopan parlamentin olisi puututtava asiaan Irlannin 
viranomaisten ja Euroopan komission kanssa, jotta näin päätettäisiin.
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Komission huomiot vetoomuksesta

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24. syyskuuta 2008 annettu 
uusi asetus (EY) N:o 1008/2008 on korvannut asetukset N:o 2407/92, N:o 2408/92 ja 
N:o 2409/92. Uusi asetus tuli voimaan 1. marraskuuta 2008.

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (EUVL L 293, 31.10.2008) julkisen palvelun velvoitteiden 
yleisiä periaatteita koskevan 16 artiklan 1 kohdan mukaan vain jäsenvaltioiden viranomaisilla 
on toimivalta päättää, asetetaanko julkisen palvelun velvoite vai ei. Euroopan komissiolla ja 
Euroopan parlamentilla ei ole toimivaltaa tällä alalla.

Jos Irlanti päättää asettaa julkisen palvelun velvoitteen Shannonin ja Heathrow'n lentoasemien 
välille, kyseisen asetuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaan Irlannin viranomaisten on 
toimitettava julkisen palvelun velvoitteen suunniteltua asettamista koskeva teksti Euroopan 
komissiolle, Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Heathrow'n lentoasemalle ja kyseistä reittiä 
liikennöiville lentoliikenteen harjoittajille.

Johtopäätös
Asetus (EY) N:o 1008/2008 ei anna Euroopan komissiolle eikä Euroopan parlamentille 
oikeutta asettaa julkisen palvelun velvoitteita. Yhteisön lainsäädännön mukaan vain 
jäsenvaltioiden viranomaisilla on toimivalta päättää julkisen palvelun velvoitteen 
asettamisesta.


