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Ref.: Petiția nr. 1332/2008, adresată de Padraig Geraghty, de cetățenie irlandeză, 
privind importanța menținerii legăturii aeriene dintre aeroportul din Shannon și 
cel din Heathrow

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune anulării legăturii aeriene Aer Lingus dintre Shannon și Heathrow. 
Petiționarul consideră că această rută este foarte importantă pentru dezvoltarea economică a 
regiunii Shannon. Potrivit petiționarului, menținerea acestei rute este o obligație a serviciului 
public (PSO) și Parlamentul European trebuie să intervină pe lângă autoritățile irlandeze și 
Comisia Europeană pentru a se lua această decizie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

Petiția

Petiționarul se opune anulării legăturii aeriene Aer Lingus dintre Shannon și Heathrow. 
Petiționarul consideră că această rută este foarte importantă pentru dezvoltarea economică a 
regiunii Shannon. Potrivit petiționarului, menținerea acestei rute este o obligație a serviciului 
public (PSO) și Parlamentul European trebuie să intervină pe lângă autoritățile irlandeze și 
Comisia Europeană pentru a se lua această decizie.

Comentariile Comisiei privind petiția

Noul Regulament (CE) nr. 1008/2008 din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru 
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operarea serviciilor aeriene în Comunitate a înlocuit Regulamentele nr. 2407/92, nr. 2408/92 
și nr. 2409/92. Acest nou regulament a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008.

În conformitate cu principiile generale privind obligațiile de serviciu public de la articolul 16 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea 
serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008), doar autoritățile statelor membre au 
competența necesară pentru a decide dacă se impune sau nu o PSO. Comisia Europeană și 
Parlamentul nu au autoritate în acest domeniu.

În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din respectivul Regulament, dacă Irlanda decide 
să impună o PSO între Shannon și Heathrow, autoritățile irlandeze trebuie să comunice textul 
impunerii preconizate a unei PSO Comisiei Europene, Regatului Unit, aeroportului Heathrow 
și operatorilor de transport aerian care operează pe ruta în cauză.

Concluzie
Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 nu abilitează nici Comisia Europeană, nici Parlamentul 
European, să impună obligații de serviciu public. Legislația comunitară prevede că doar 
statele membre sunt competente să decidă dacă impun sau nu o PSO.


