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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1332/2008, którą złożył Padraig Geraghty (Irlandia) w sprawie 
znaczenia utrzymania połączenia lotniczego między lotniskami Shannon 
i Heathrow

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciw wstrzymaniu połączeń lotniczych Aer Lingus między 
Shannon a Heathrow. Składający petycję uważa, że trasa ta ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego obszaru Shannon. Według niego utrzymanie połączeń na tej trasie 
powinno być zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych, a Parlament Europejski 
powinien podjąć interwencję u władz irlandzkich i Komisji Europejskiej w celu uchwalenia 
takiej decyzji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Petycja

Składający petycję protestuje przeciw wstrzymaniu połączeń lotniczych Aer Lingus między 
Shannon a Heathrow. Składający petycję uważa, że trasa ta ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego obszaru Shannon. Według niego utrzymanie połączeń na tej trasie 
powinno być zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych, a Parlament Europejski 
powinien podjąć interwencję u władz irlandzkich i Komisji Europejskiej w celu uchwalenia 
takiej decyzji.
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Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Nowe rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych 
zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty zastąpiło rozporządzenia 
nr 2407/92, nr 2408/92 i nr 2409/92. To nowe rozporządzenie weszło w życie dnia 1 listopada 
2008 r. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych (PSO) ustanowionymi w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 
w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty 
(Dz.U. L 293 z 31.10.2008) jedynie władze państw członkowskich mają prawo decydować, 
czy stosować PSO, czy nie. Komisja Europejska i Parlament nie mają w tej dziedzinie 
żadnych uprawnień.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, jeśli Irlandia postanowi nałożyć 
obowiązek świadczenia usługi publicznej w związku z przelotami między Shannon 
a Heathrow, władze Irlandii powinny przekazać Komisji, Wielkiej Brytanii, Heathrow 
i przewoźnikom lotniczym operującym na odnośnej trasie tekst przewidywanego nałożenia 
obowiązku świadczenia usługi publicznej.

Wniosek
Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 nie uprawnia Komisji Europejskiej ani Parlamentu 
Europejskiego do nakładania obowiązku świadczenia usługi publicznej. Prawo wspólnotowe 
stanowi, że tylko władze państw członkowskich są uprawnione do podejmowania decyzji 
o nałożeniu PSO.


