
Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie 

Wspólnoty 

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych 
zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 257/04) 

Państwo członkowskie Francja 

Trasy Bastia–Paryż (Orly) 
Bastia–Marsylia 
Bastia–Nicea 
Calvi–Paryż (Orly) 
Calvi–Marsylia 
Calvi–Nicea 

Okres ważności umów Od dnia 25 marca 2012 r. do dnia 24 marca 2016 r. 

Termin składania wniosków i ofert Do dnia 2 listopada 2011 r. do godz. 16.00 (czasu lokal
nego) 

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do 
składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje 
i dokumentację dotyczące przetargu i obowiązku użytecz
ności publicznej 

Délibération n o 163/2011 AC du 28 juillet 2011 de 
l’Assemblée de Corse portant sur la révision des obligations 
de service public imposées sur les services aériens réguliers 
entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, 
Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et l’adoption du principe 
de la délégation de service public pour l’exploitation de la 
desserte aérienne de service public de la Corse, publiée au 
recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale 
de Corse (Uchwała Zgromadzenia Korsyki nr 163/2011 
z dnia 28 lipca 2011 r. dotycząca zmiany obowiązku 
użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regular
nych przewozów lotniczych między Paryżem (Orly), 
Marsylią i Niceą, z jednej strony, a Ajaccio, Bastią, Calvi 
i Figari, z drugiej strony, oraz wprowadzenia zasady dele
gowania usług publicznych w zakresie obsługi połączeń 
lotniczych w ramach usług publicznych Korsyki, opubliko
wana w rejestrze aktów administracyjnych terytorium 
Korsyki) 

Informacji udzielają: 

Office des transports de la Corse 
19 avenue Georges Pompidou 
BP 501 
20189 Ajaccio Cedex 2 
FRANCE 

Francis PIAN (dyrektor) 
Evelyne MARIANI (szef ds. służb powietrznych) 
Tel. +33 495237130 
Faks +33 495201631 
E-mail: francis.pian@otc-corse.fr 

evelyne.mariani@otc-corse.fr
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