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Tárgy: A Padraig Geraghty, ír állampolgár által benyújtott 1332/2008. számú petíció 
a shannoni és a Heathrow repülőterek közötti légi összeköttetés 
fenntartásának fontosságáról

1. Summary of petition

A petíció benyújtója tiltakozik a shannoni és a Heathrow repülőterek közötti Aer Lingus légi 
járatok megszüntetése ellen. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó útvonal 
létfontosságú a shannoni térség gazdasági fejlődése szempontjából. A petíció benyújtója 
szerint ezen útvonal fenntartását közszolgáltatási kötelezettségnek kellene tekinteni, az 
Európai Parlamentnek pedig be kellene avatkoznia az ír hatóságoknál és az Európai 
Bizottságnál egy ilyen jellegű határozat meghozatala érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A petíció

A petíció benyújtója tiltakozik a shannoni és a Heathrow repülőterek közötti Aer Lingus légi 
járatok megszüntetése ellen. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó útvonal 
létfontosságú a shannoni térség gazdasági fejlődése szempontjából. Véleménye szerint ezen 
útvonal fenntartását közszolgáltatási kötelezettségnek (PSO) kellene tekinteni, az Európai 
Parlamentnek pedig be kellene avatkoznia az ír hatóságoknál és az Európai Bizottságnál egy 
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ilyen jellegű határozat meghozatala érdekében.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. 
szeptember 24-i 1008/2008/EK új rendelet lépett a 2407/92/EK, 2408/92/EK és a 2409/92/EK 
rendeletek helyébe. A szóban forgó új rendelet 2008. november 1-jén lépett hatályba.

A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 
1008/2008/EK rendelet (HL L 293., 2008.10.31.) közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 16. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag a 
tagállami hatóságok rendelkeznek hatáskörrel annak eldöntéséhez, hogy közszolgáltatási 
kötelezettséget írnak-e elő. Az Európai Bizottság és a Parlament nem bír hatáskörrel a szóban 
forgó területen.

Az említett rendelet 16. cikkének (4) bekezdése értelmében, amennyiben Írország úgy 
határoz, hogy a shannoni és Heathrow repülőterek között közszolgáltatási kötelezettséget ír 
elő, az ír hatóságok kötelesek a tervezett közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírás 
szövegét közölni a Bizottsággal, az Egyesült Királysággal, a Heathrow repülőtérrel, valamint 
a szóban forgó útvonalon járatokat üzemeltető légi fuvarozókkal.

Következtetés

A 1008/2008/EK rendelet nem ruházza fel hatáskörrel sem az Európai Bizottságot, sem pedig 
az Európai Parlamentet közszolgáltatási kötelezettség előírására. A közösségi jog előírja, 
hogy kizárólag a tagállami hatóságok rendelkeznek hatáskörrel annak eldöntéséhez, hogy 
közszolgáltatási kötelezettséget írnak-e elő.


