
Közszolgáltatási kötelezettség

(2007/C 205/04)

A finn állam (a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium) a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi
útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet (1) 4. cikke (1) bekezdésének
a) pontjával összhangban közszolgáltatási kötelezettség előírásáról határozott. A kötelezettség a Mikkeli és
Helsinki közötti menetrend szerinti forgalmat érinti a 2007. október 1-jétől 2010. szeptember 30-ig tartó
időszakban. A kötelezettség nem vonatkozik a 2008. június 20. és augusztus 15. közötti, a 2009. június 19.
és augusztus 15. közötti, valamint a 2010. június 18. és augusztus 15. közötti időszakra. A módosított
közszolgáltatási kötelezettség az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételével lép hatályba.

A Mikkeli–Helsinki útvonalra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség követelményei a következők:

Minimális járatszám

A kötelezettség a Mikkeli és Helsinki közötti forgalmat érinti. A forgalom bonyolítható Mikkeliből induló légi
járatokkal vagy másik járattal egyesítve oly módon, hogy Mikkeli és Helsinki között közvetlen összekötetés
létesül. Késő este ellenkező irányú járatot kell indítani.

Menetrend

Hétfőtől péntekig kora reggel Mikkeliből járatnak kell indulnia Helsinki-Vantaa repülőterére oly módon, hogy
el lehessen érni a fontosabb nemzetközi csatlakozásokat, illetve késő este járatnak kell indulnia Mikkelibe oly
módon, hogy azt a fontosabb nemzetközi járatokkal érkezők elérhessék.

Ülőhely-kapacitás

Az alkalmazott légi járműnek ki kell elégítenie az utasok ülőhely-kapacitással kapcsolatos igényeit, valamint
túlnyomásos utastérrel kell rendelkeznie. A járat havi átlagos kihasználtsági foka nem haladhatja meg a
80 %-ot.

A légi járműnek meg kell felelnie a szokásos poggyászszállítási igényeknek.

Viteldíjak és menetjegy-értékesítés

A kiszabott viteldíjnak versenyképesnek kell lennie a többi finn belföldi járatra kiszabott viteldíjjal.

A légi fuvarozónak a közszolgáltatási kötelezettség által érintett útvonalat illetően vonalközi megállapodást
kell kötnie legalább egy, a Helsinki-Vantaa repülőteréről légi járatot üzemeltető légi fuvarozóval.

A légi fuvarozónak rendelkeznie kell Finnországban érvényes nemzetközi helyfoglalási és jegykibocsátási
rendszerrel, valamint a csatlakozó járatok díjszabását és a csomagok további kezelését is tartalmazó
IATA-vonalközi-megállapodással. A viteldíjakra és a menetrendekre vonatkozó információkat tartalmaznia
kell a nemzetközi helyfoglalási és jegykibocsátási rendszernek.

A légi fuvarozónak a csatlakozó járatok díjszabására vonatkozó együttműködési megállapodást kell kötnie
legalább egy olyan társasággal, amely Helsinki-Vantaa repülőteréről külföldi célállomások felé közlekedik.

A járatokra történő jegyértékesítés során alkalmazni kell legalább egy számítógépes helyfoglalási rendszert.

2007.9.4.C 205/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL L 240., 1992.9.24., 8. o.



A szolgáltatás folyamatossága

Amennyiben a fuvarozó az útvonalon anélkül üzemeltet légi járatokat, hogy a fent említett közszolgáltatási
kötelezettségeknek eleget tenne, az közigazgatási és jogi következményeket vonhat maga után.

Amennyiben a fuvarozó meg kívánja szüntetni menetrendszerűen közlekedtetett légi járatait ezen az útvo-
nalon, erről legkésőbb hat hónappal az üzemeltetés megszüntetése előtt tájékoztatni köteles a finn polgári
légiközlekedési hatóságot.

A szolgáltatás igénybevétele mozgáskorlátozott személyek által

A légi fuvarozónak gondoskodnia kell a mozgáskorlátozott személyek szükségleteinek kielégítő mértékű
figyelembevételéről.
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MELLÉKLET

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslathoz való jog

A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium határozata ellen jogorvoslati kérelemmel élhetnek azok, akik a határozat
címzettjei, vagy akiknek a jogait, kötelezettségeit vagy érdekeit közvetlenül érinti ez a határozat. A jogorvoslati kérelem
indoka a határozat jogellenessége lehet.

Elbíráló hatóság és benyújtási határidő

Az e határozattal egyet nem értő személy jogorvoslati kérelemmel élhet. Az írásbeli jogorvoslati kérelmet a Legfelsőbb
Közigazgatási Bíróságnak kell benyújtani.

A jogorvoslati kérelmet a közszolgáltatási kötelezettségnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 30
napon belül kell benyújtani.

A jogorvoslati kérelemnek legkésőbb a közzétételt követő 30 napon, hivatalzárás előtt meg kell érkeznie.

Jogorvoslati kérelem

A jogorvoslati kérelemben a következőket kell feltüntetni:

– melyik a megtámadni kívánt határozat,

– a határozat mely pontjait kívánja a kérelmező módosíttatni, és mik a kívánt módosítások,

– mik a módosítás indokai.

A jogorvoslati kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező nevét és lakhelyét. Ha a kérelmező törvényes képviselője vagy
megbízottja útján lép fel, illetve ha a kérelmet harmadik fél fogalmazta meg, a jogorvoslati kérelemben e személy nevét és
lakhelyét is fel kell tüntetni.

A jogorvoslati kérelemben meg kell adni továbbá azt a levelezési címet és telefonszámot, amelyen a kérelmezőnek eljuttat-
hatók az üggyel kapcsolatos információk.

A jogorvoslati kérelmet a kérelmezőnek, a törvényes képviselőnek vagy a megbízottnak alá kell írnia.

A jogorvoslati kérelem mellékletei

A jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell a következőket:

– a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium határozatát (eredeti vagy másolat),

– a határozatról szóló értesítés kézhezvételének napját igazoló okmányt vagy a jogorvoslati idő kezdetére vonatkozó
bármely más igazolást,

– a kérelmező jogorvoslati kérelmét alátámasztó dokumentumokat, amennyiben ezeket még nem juttatták el a hatósá-
gokhoz,

– megbízott felkérése esetén a meghatalmazást.

A jogorvoslati kérelem benyújtása

A jogorvoslati kérelmet a jogorvoslati időn belül a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság iktatóhivatalához kell benyújtani.
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság címe:

Korkein hallinto-oikeus, Unioninkatu 16, Helsinki. Levelezési címe: PL 180, FIN-00131 Helsinki.
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