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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1332/2008, ingediend door Padraig Geraghty (Ierse 
nationaliteit), over het belang van de handhaving van de vliegverbinding tussen 
de luchthavens Shannon en Heathrow

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de opheffing van de vliegverbinding van Aer Lingus tussen 
Shannon en Heathrow. Volgens indiener is deze verbinding essentieel voor de economische 
ontwikkeling van het gebied rond Shannon. Indiener meent dat voor de handhaving van deze 
verbinding een openbaredienstverplichting moet worden opgelegd. Hij verzoekt derhalve het 
Europees Parlement om op te treden tegen de Ierse autoriteiten en tevens de Europese 
Commissie om dit besluit te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de opheffing van de vliegverbinding van Aer Lingus tussen 
Shannon en Heathrow. Volgens indiener is deze verbinding essentieel voor de economische 
ontwikkeling van het gebied rond Shannon. Indiener meent dat voor de handhaving van deze 
verbinding een openbaredienstverplichting moet worden opgelegd. Hij verzoekt derhalve het 
Europees Parlement om op te treden tegen de Ierse autoriteiten en tevens de Europese 
Commissie om dit besluit te nemen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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De nieuwe Verordening (EG) nr. 1008/2008 van 24 september 2008 inzake 
gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap heeft 
Verordeningen (EEG) nr. 2407/92, (EEG) nr. 2408/92 en (EEG) nr. 2409/92 vervangen. De 
nieuwe verordening is op 1 november 2008 van kracht geworden.

Krachtens de algemene beginselen van openbaredienstverplichtingen in artikel 16, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 
luchtdiensten in de Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008) mogen alleen de autoriteiten 
van de lidstaten beslissen over het al dan niet opleggen van een openbaredienstverplichting.
De Europese Commissie en het Parlement zijn in dezen niet bevoegd.

Krachtens artikel 16, lid 4 van genoemde verordening moeten de Ierse autoriteiten, indien 
Ierland besluit een openbaredienstverplichting tussen Shannon en Heathrow op te leggen, de 
tekst van de voorziene oplegging van de openbaredienstverplichting doen toekomen aan de 
Europese Commissie, het Verenigd Koninkrijk, Heathrow en de luchtvaartmaatschappijen die 
op de aangegeven route actief zijn.

Conclusie
Verordening (EG) nr. 1008/2008 geeft de Europese Commissie noch het Europees Parlement 
de bevoegdheid tot het opleggen van openbaredienstverplichtingen. Het Gemeenschapsrecht 
schrijft voor dat alleen de autoriteiten van de lidstaten mogen beslissen over het al dan niet 
opleggen van een openbaredienstverplichting.


