
Közszolgáltatási kötelezettség kivetése és módosítása Franciaország részéről a belföldi, menetrend
szerinti légijáratok működtetésére vonatkozóan Guyana területén

(2005/C 83/02)

(Egt vonatkozású szöveg)

1. Franciaország a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992.
július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében 2005. június
1-jétől közszolgáltatási kötelezettségnek a előírásáróla Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock és Saül,
illetve Cayenne közötti légi járatokra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek módosításáról határo-
zott, amely közszolgáltatási kötelezettségek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (HL C 254.) 2001.
szeptember 13-án kerültek kihirdetésre.

2. Az új közszolgáltatási kötelezettségek a következők:

2.1. Minimális gyakoriság

Legalább a következő járatok működnek egész évben:

Cayenne és Maripasoula között

naponta két menettérti járat,

Cayenne és Saül között

naponta egy menettérti járat,

Cayenne és Saint-Georges-de-l'Oyapock között

hétfői, szerdai, pénteki és vasárnapi napokon egy-egy menettérti járat,

Cayenne és Grand-Santi között Saint-Laurent du Maronin át

naponta egy menettérti járat,

2.2. Felkínált befogadóképesség

A négy útvonal mindegyikén biztosítani kell a forgalom szükségleteinek megfelelő minimális
férőhelyet. Mindenesetre a legkisebb befogadóképesség nem lehet kevesebb, mint:

Cayenne és Maripasoula között

– évente 33 000 ülőhely

– évente 440 tonna légi fuvar

Cayenne és Saül között

– évente 8 000 ülőhely

– évente 100 tonna légi fuvar

Cayenne és Saint-Georges-de-l'Oyapock között

– évente 5 000 ülőhely

Cayenne és Saint-Lauren-du-Maroni, illetve Cayenne és Grand-Santi között:

– évente 8 000 ülőhely

– évente 300 tonna légi fuvar

A fenti befogadóképesség úgy értendő, mint az útvonalakon mindkét irányban az utasok számára
rendelkezésre álló összes férőhely, és a Cayenne vagy Saint-Laurent-du Maroni repülőteréről kiin-
duló légijáratok fuvarkapacitása, a fenti fuvarkapacitás nem foglalja magában a kísérővel feladott
poggyászt.
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2.3 Díjszabás a légi utasok számára:

Mindkét útvonalon egy „alap” díjszabást és egy „csökkentett” díjszabást kell felajánlani, a befogadó-
képesség korlátozása nélkül. A „csökkentett” díjszabás az állandó lakcímmel rendelkező utasok
esetében alkalmazható, amely igazolja, hogy az évnek legalább hat hónapja és egy napja során
azokon a településeken (Maripasoula, Saül, Saint-Georges-de-l'Oyapock vagy Grand-Santi) tartóz-
kodnak, ahová és/vagy ahonnan igénylik a kedvezmény igénybevételét.

Ezek a díjtételek legfeljebb a következő táblázatnak felelhetnek meg:

Útvonal „Alap” díjszabás egyszeri
odaúti jegyre adók nélkül

„csökkentett” díjszabás
egyszeri odaúti jegyre adók

nélkül

Cayenne – Maripasoula 58,20 € 35,75 €

Cayenne – Saül 42,60 € 26,20 €

Cayenne – Saint-Georges-de-l'Oyapock 42,60 € 26,20 €

Cayenne – Grand-Santi 58,20 € 35,75 €

Grand-Santi – Saint-Laurent-du-Maroni 42,60 € 26,20 €

Ezek a díjtételek az állam, a helyi önkormányzatok vagy a repülőtéri hatóságok által, utazónként
kivetett adók és illetékek nélkül értendők, amelyek a repülőjegyen külön kerülnek feltüntetésre.

2.4. Fuvardíjszabás

A fuvarköltség (euróban kilogrammonként megadva) nem lehet több, mint az alábbi díjtáblázatban
termékkategóriánként közölt díjtételek.

Élelmiszerek

Általános fuvar
Kísérővel
feladott

poggyász

A
településekről

származó
agrárélelmisze-

rek
Alapvető Szokásos

Cayenne – Maripasoula 0,67 € 0,84 € 0,97 € 1,49 € 0,42 €

Cayenne – Saül 0,48 € 0,61 € 0,76 € 1,22 € 0,30 €

Cayenne – Grand-Santi 0,67 € 0,84 € 0,97 € 1,49 € 0,42 €

Grand-Santi – Saint-Laurent-
du-Maroni

0,48 € 0,61 € 0,76 € 1,22 € 0,30 €

Az alapvető élelmiszerek a (mellékelt) jegyzékben felsorolt termékekre vonatkoznak, amely jegy-
zéket az állami szolgálatok gazdasági információ célját szolgáló általános dokumentumként alkal-
maznak.

A maximális díjtételek minden évben felülvizsgálhatók a kiskereskedelmi árindex éves növekedése
alapján. Erről a felülvizsgálatról az útvonalakon közlekedő fuvarozókat kilencven nappal a tény-
leges alkalmazást megelőzően levélben értesítik.

2.5. A szolgáltatás minősége

A légi fuvarozónak képesnek kell lennie valamennyi mélyhűtött, fagyasztott és hűtött árut hűtési
rendszer szerint raktározni.
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2.6. A járatok folytonossága

Vis maior fennállását leszámítva a törölt járatok száma – amelyekért közvetlenül a légi fuvarozó
tehető felelőssé – nem haladhatja meg a tervezett járatok 3 %-át évente.

Az említett 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően valamennyi légi
fuvarozónak, akinek szándékában áll ezen útvonalak egyikén vagy másikán járatokat működtetni,
garantálnia kell, hogy azokat legalább tizenkét egymást követő hónapon át működtetni fogja.

A járatokat a légi fuvarozó legalább hat hónapos előzetes értesítést követően szüneteltetheti.

Felhívjuk a közösségi légitársaságok figyelmét, hogy a fent említett közszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésének elmulasztása szabálysértési és/vagy bírósági szankciókat vonhat maga után.
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MELLÉKLET

Alapvető élelmiszerek

Búzaliszt, típus: 45

Minőségi tésztafélék

Előkezelt rizs

Nem előkezelt rizs

Búzadara

Szárított zöldség (valamennyi)

Zöldségkonzervek

Húskonzervek

Halkonzervek

Konyhakész ételkonzervek

Száraz vagy füstölt hal

Sózott húsok

Cukorfélék

Asztali só

Durva só

Csokoládétáblák

Nem cukrozott kakaó

Lekvár

Palackozott víz

Tartós tej

Tejpor

Vaj

Margarin

Olaj

Fagyasztott és mélyhűtött húsok és halak
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