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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1332/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Padraig 
Geraghty, par lidojumu starp Šanonas lidostu un Hītrovas lidostu saglabāšanas 
svarīgumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Aer Lingus lidojumu pārtraukšanu starp Šanonas lidostu 
un Hītrovas lidostu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis maršruts ir svarīgs Šanonas 
reģiona ekonomiskajai attīstībai. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto šī maršruta 
saglabāšanai vajadzētu būt sabiedrisko pakalpojumu saistībām (PSO) un Eiropas Parlamentam 
ir jāiesaistās šajā lietā ar Īrijas valsts iestādēm un Eiropas Komisiju, lai pieņemtu šādu 
lēmumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Aer Lingus lidojumu pārtraukšanu starp Šanonas lidostu 
un Hītrovas lidostu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis maršruts ir svarīgs Šanonas 
reģiona ekonomiskajai attīstībai. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto šī maršruta 
saglabāšanai vajadzētu būt sabiedrisko pakalpojumu saistībām (PSO), un Eiropas 
Parlamentam ir jāiesaistās šajā lietā ar Īrijas valsts iestādēm un Eiropas Komisiju, lai 
pieņemtu šādu lēmumu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Jaunā 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa 
pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā aizstāj Regulas Nr. 2407/92, Nr. 2408/92 un 
Nr. 2409/92. Jaunā regula stājās spēkā 2008. gada 1. novembrī.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008.) sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistību vispārējo principu (PSO) 16. panta 1. punktu tikai dalībvalstu iestādes ir 
kompetentas izlemt par PSO uzlikšanu vai neuzlikšanu. Eiropas Komisijai un Parlamentam 
šajā jomā nav pilnvaru.

Saskaņā ar regulas 16. panta 4. punktu, ja Īrija izlems uzlikt PSO starp Šanonas lidostu un 
Hītrovas lidostu, tad Īrijas varas iestādēm jāpaziņo pilns tā dokumenta teksts, ar kuru 
paredzēts uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, Eiropas Komisijai, 
Apvienotajai Karalistei, Hītrovai un gaisa pārvadātājam, kas apkalpo attiecīgo maršrutu.

Secinājums
Regula (EK) Nr. 1008/2008 Eiropas Komisijai un Parlamentam nedod pilnvaras uzlikt 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. Kopienas tiesību akti nosaka, ka tikai 
dalībvalstu iestādes ir kompetentas izlemt par PSO uzlikšanu vai neuzlikšanu.”


