C 47/6

Úřední věstník Evropské unie

CS

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Sdělení Komise podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92
Uložení závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě na trasách Oban/Coll, Oban/
Colonsay, Oban/Tiree, Coll/Tiree
(Text s významem pro EHP)

(2007/C 47/07)
1. Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství se Spojené království rozhodlo uložit
závazky veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi městem Oban a ostrovy Coll,
Colonsay a Tiree.
2. Závazky veřejné služby jsou:
— Minimální frekvence letů:
Na ostrovy Coll a Tiree: 2 zpáteční lety v pondělí a ve středu po celý rok, během školního roku
navíc dvakrát týdně lety na ostrov Coll, běžně v pátek nebo v sobotu a v neděli nebo v pondělí.
Na ostrov Colonsay: 2 zpáteční lety v úterý a ve čtvrtek, po celý rok, během školního roku navíc
dvakrát týdně lety na ostrov Colonsay, běžně v pátek nebo v sobotu a v neděli nebo v pondělí.
— Kapacita:
Kapacita použitého letadla musí být minimálně 8 míst pro pasažéry na každé trase.
— Tarify
Cena za zpáteční letenku pro dospělé nesmí přesáhnout na trasách Oban/Coll a Oban/Colonsay
65 GBP; na trase Oban/Tiree 75 GBP a na trase Coll/Tiree 20 GBP.
Maximální tarif na každé trase lze zvýšit jednou ročně po předchozím písemném souhlasu rady
správní oblasti Argyll a Bute (Argyll and Bute Council) v souladu s indexem maloobchodních cen
Spojeného království (všechny položky) nebo indexem, který ho případně nahradí.
Bez předchozího písemného souhlasu rady správní oblasti Argyll a Bute nelze provést žádné další
změny výše tarifů.
Nový maximální tarif na každé trase musí být oznámen Úřadu pro civilní letectví (Civil Aviation
Authority) a vstoupí v platnost až po oznámení Evropské komisi, která jej poté může zveřejnit
v Úředním věstníku Evropské unie.
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