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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1332/2008, ingiven av Padraig Geraghty (irländsk medborgare), om 
vikten av att behålla flygförbindelsen mellan Shannons och Heathrows flygplatser

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot Aer Lingus nedläggning av linjen Shannon–Heathrow. 
Framställaren anser att denna linje är nödvändig för Shannonområdets ekonomiska 
utveckling. Enligt framställaren bör denna linje omfattas av allmän trafikplikt och 
Europaparlamentet bör förmå de irländska myndigheterna och Europeiska kommissionen att 
fatta ett sådant beslut.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009

Bakgrund

Framställaren protesterar mot Aer Lingus nedläggning av linjen Shannon–Heathrow. 
Framställaren anser att denna linje är nödvändig för Shannonområdets ekonomiska 
utveckling. Enligt framställaren bör denna linje omfattas av allmän trafikplikt och 
Europaparlamentet bör förmå de irländska myndigheterna och Europeiska kommissionen att 
fatta ett sådant beslut.

Kommissionens kommentarer om framställningen

Den nya förordningen (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler 
för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen har ersatt förordningarna nr 2407/92, 
nr 2408/92 och nr 2409/92. Den nya förordningen trädde i kraft den 1 november 2008. 
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Enligt de allmänna principerna för den allmänna trafikplikten i artikel 16.1 i förordning (EG) 
nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen 
(EUT L 293, 31.10.2008), är det endast medlemsstaternas myndigheter som har befogenhet 
att besluta om införandet av allmän trafikplikt. Europakommissionen och parlamentet har inga 
befogenheter på detta område.

Enligt artikel 16.4 i ovan nämnda förordning måste de irländska myndigheterna, om de 
bestämmer sig för att införa allmän trafikplikt, överlämna texten om det planerade införandet 
till kommissionen, till Storbritannien, till Heathrow och till de lufttrafikföretag som bedriver 
trafik på flyglinjen i fråga. 

Slutsats

Förordningen (EG) nr 1008/2008 ger varken Europakommissionen eller Europaparlamentet 
befogenhet att införa allmän trafikplikt. Gemenskapsrätten föreskriver att endast 
medlemsstater kan besluta om införandet av allmän trafikplikt.


