
Az Ajaccio, Bastia, Calvi és Figari repülőterét Marseille, Nizza és Párizs (Orly) repülőterével
összekötő menetrend szerinti légi járatokra rótt közszolgáltatási kötelezettségek Franciaország általi

felülvizsgálata

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 164/06)

1. Franciaország a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz történő hozzáféréséről
szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjával össz-
hangban közszolgáltatási kötelezettségeket írt elő az alábbi települések között menetrend szerint közle-
kedő légi járatokra:

– egyfelől Ajaccio, Bastia, Calvi és Figari, másfelől Marseille és Nizza között, közzétéve az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, C 149., 2005. június 21., 7. o.,

– egyfelől Ajaccio, Bastia, Calvi és Figari, másfelől Párizs (Orly) között, közzétéve az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, C 149., 2005. június 21., 12. o.

A légi járatokra vonatkozó árképzési előírásokat módosították, közzétéveaz Európai Unió Hivatalos
Lapjában, C 314., 2007. december 22.

A közszolgáltatási kötelezettségek értelmében a légi útvonalak üzemeltetésével kapcsolatos költségek
rendkívüli, előreláthatatlan és a légi fuvarozó akaratától független növekedése esetén a közszolgáltatási
kötelezettségek 2.2. pontjában megállapított maximális viteldíjakat fel lehet emelni az észlelt növekedéssel
arányosan.

2. E kitétel értelmében a 2007. december 22-én módosított 2005. június 21-i közszolgáltatási kötelezett-
ségek 2008. június 15-től az alábbiak szerint módosulnak:

A Marseille-t és Nizzát Korzikával összekötő légi járatok esetében a fent említett módosított közszolgálta-
tási kötelezettségek 2.2. pontjában előírt maximális díjtételek a következőképpen emelkednek:

– az alapdíjszabás útirányonként 3 EUR-val,

– a Korzikán állandó lakhellyel rendelkezőkre bizonyos feltételekkel alkalmazandó díjtétel menettérti
utanként 3 EUR-val,

– az említett közszolgáltatási kötelezettségekben meghatározott utaskategóriákra (fiatalok, idősek, diákok,
családok, rokkantak) alkalmazandó díjtétel útirányonként 2 EUR-val.

A Párizs (Orly) repülőterét Korzikával összekötő légi járatok esetében a fent említett közszolgáltatási köte-
lezettségek 2.2. pontjában előírt maximális díjtételek a következőképpen emelkednek:

– az alapdíjszabás útirányonként 5 EUR-val,

– a Korzikán állandó lakhellyel rendelkezőkre bizonyos feltételekkel alkalmazandó díjtétel menettérti
utanként 5 EUR-val,

– az említett közszolgáltatási kötelezettségekben meghatározott utaskategóriákra (fiatalok, idősek, diákok,
családok, rokkantak) alkalmazandó díjtétel útirányonként 3 EUR-val.
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