
A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja
szerint

Az Orkney Mainland (Kirkwall) és Papa Westray, valamint North Ronaldsay szigetek közötti
menetrendszerű légiközlekedési szolgáltatások vonatkozásában a közszolgáltatási kötelezettségnek

az Egyesült Királyság által történő módosításáról

(2005/C 264/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. Az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvona-
lakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a)
pontja szerint módosítja az Orkney Mainland (Kirkwall) és Papa Westray, valamint North Ronaldsay
szigetek közötti menetrendszerű légiközlekedési szolgáltatások vonatkozásában a közszolgáltatási köte-
lezettséget, mint ahogyan azt az Európai Unió/Közösségek Hivatalos Lapjának 2000. december 22-i 369/2,
2001.december 19-i 363/06, 2003. december 5-i 295/09 és 2004. december 10-i 306/07 számával
módosított Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1997. december 30-i C 394/04 számában megjelent
hirdetmény meghatározza.

2. A módosított közszolgáltatási kötelezettségek a következők:

— Minimális gyakoriság:

– Papa Westray-be: a nyári menetrend szerint 3 menettérti járat és a téli menetrend szerint 2
menettérti járat hétfőn, szerdán és csütörtökön. 2 menettérti járat egész évben kedden, pénteken
és szombaton; és egy menettérti járat vasárnaponként egész évben.

– North Ronaldsay-be: a nyári menetrend szerint 3 menettérti járat és a téli menetrend szerint 2
menettérti járat hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap; és két menettérti
járat keddenként egész évben.

— Befogadóképesség:

az üzemeltetett repülőgép befogadóképessége utanként nem lehet kevesebb 8 utasülésnél

— Menetdíjak:

az egy útra szóló felnőttjegy ára nem haladhatja meg a 15 angol fontot

Az egy útra szóló legmagasabb menetdíj Orkney-szigetek Tanácsának előzetes írásbeli hozzájárulá-
sával évente egyszer emelhető az Egyesült Királyság kiskereskedelmi árindexével (minden tétel) vagy
annak jogutódjával összhangban.

Orkney-szigetek Tanácsának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a menetdíj nem módosítható.

Az egy útra szóló legmagasabb új menetdíjat be kell jelenteni a Polgári Légiközlekedési Hatóságnak
és az csak az Európai Bizottsághoz intézett bejelentést követően lép hatályba, amely az Európai Unió
Hivatalos Lapjában kerül kihirdetésre.

Orkney-szigetek Tanácsának az 1985-ös közlekedési okmány hatálya alatt létrehozott engedményes
árrendszere évi 12 díjmentes menettérti utat biztosít a jogosultaknak Papa Westray/North Ronaldsay
és Kirkwall között. Ezeket a menetdíjakat Orkney-szigetek Tanácsának a kompenzációs kifizetésektől
elkülönítve havonta számlázzák.
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