
Zmiany obowiązków użyteczności publicznej nałożonych w odniesieniu do regularnych usług
lotniczych na trasach w Grecji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92

(2006/C 177/10)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1. Rząd grecki podjął decyzję o częściowych zmianach od dnia 15 lipca 2006 roku obowiązków użytecz-
ności publicznej w odniesieniu do dwóch regularnych krajowych tras lotniczych w Grecji, nałożonych
na mocy art. 4 ust. 1 punkt a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 roku w
sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, i
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 312 z dnia 17 grudnia 2004 roku.

2. Zmiany obowiązków użyteczności publicznej dotyczą następujących tras:

— Ateny — Astipalea — Kalimnos

— Rodos — Karpatos — Kasos — Sitia

Α) W odniesieniu do minimalnej częstotliwości lotów, minimalnej liczby miejsc oferowanych tygodniowo oraz
podziału na trasy:

Ateny — Astipalea — Kalimnos:

Siedem (7) lotów powrotnych tygodniowo przy całkowitej liczbie 245 oferowanych miejsc tygod-
niowo dla każdego kierunku w okresie zimowym (w tym 105 miejsc na trasie Ateny –Astipalea,
105 na trasie Ateny — Kalimnos i 35 miejsc na trasie Astipalea — Kalimnos).

Dziesięć (10) lotów powrotnych tygodniowo przy całkowitej liczbie 350 oferowanych miejsc tygod-
niowo dla każdego kierunku w okresie letnim (w tym 150 miejsc na trasie Ateny –Astipalea, 150 na
trasie Ateny — Kalimnos i 50 miejsc na trasie Astipaea — Kalimnos).

Rodos — Karpatos — Kasos — Sitia:

Cztery (4) loty powrotne tygodniowo przy całkowitej liczbie 200 oferowanych miejsc tygodniowo
dla każdego kierunku, podzielonych równo pomiędzy poszczególne części trasy w okresie
zimowym.

Sześć (6) lotów powrotnych tygodniowo przy całkowitej liczbie 300 oferowanych miejsc tygod-
niowo dla każdego kierunku, podzielonych równo pomiędzy poszczególne części trasy w okresie
letnim.

Β) W odniesieniu do opłat przewozowych:

Ustalona opłata za podróż w jedną stronę w klasie turystycznej nie może przekraczać poniższych
kwot:

— Ateny — Kalimnos: 60 EUR

— Astipalea — Kalimnos: 40 EUR

— Rodos — Sitia: 40 EUR

— Karpatos — Sitia: 40 EUR

— Kasos — Sitia: 35 EUR

Powyższe ceny mogą wzrosnąć w przypadku nieprzewidzianego wzrostu kosztów operacyjnych na
danej trasie niewynikającego z winy przewoźnika. O podwyżce informowany jest przewoźnik obsłu-
gujący trasę i wchodzi ona w życie po opublikowaniu jej przez Komisję Europejską w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze obowiązki zastępują obowiązki w odniesieniu do tras Ateny –Astipalea i Rodos — Karpatos
— Kasos opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 312 z dnia 17 grudnia 2004 roku.
W pozostałych przypadkach obowiązują obowiązki w formie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej C 312 z dnia 17 grudnia 2004 roku.
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