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1.
Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu
leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství se Spojené království rozhodlo změnit
závazky veřejné služby týkající se pravidelné letecké dopravy mezi Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh)
a ostrovy Foula, Fair Isle, Out Skerries a Papa Stour, jak je uvedeno v oznámení zveřejněném v Úředním
věstníku Evropských společenství č. C 394/05 ze dne 30. prosince 1997, pozměněném v Úředním věstníku
Evropských společenství/Evropské unie č. C 356/3 ze dne 12. prosince 2000, č. C 358/07 ze dne 15. prosince
2001 a č. C 306/24 ze dne 10. prosince 2004 a č. C 223/08 ze dne 10. září 2005.
2.

Závazky veřejné služby byly změněny následovně:

— Minimální frekvence letů
— Na ostrov Foula z Tingwallu – dva zpáteční lety ve středu a v pátek a jeden zpáteční let v pondělí
a v úterý (letní sezóna). Dva zpáteční lety v pátek a jeden zpáteční let v pondělí, v úterý a ve středu
(zimní sezóna).
— Na ostrov Fair Isle – dva zpáteční lety z Tingwallu v pondělí, ve středu a v pátek a jeden zpáteční
let ze Sumburghu a Tingwallu v sobotu (letní sezóna). Dva zpáteční lety z Tingwallu v pondělí, ve
středu a v pátek (zimní sezóna).
— Na ostrov Out Skerries z Tingwallu – dva zpáteční lety ve čtvrtek a jeden zpáteční let v pondělí a ve
středu.
— Na ostrov Papa Stour z Tingwallu – dva zpáteční lety v úterý.
— Kapacita
— Kapacita použitého letadla bude minimálně 8 míst pro pasažéry na každé trase, avšak v závislosti
na hmotnosti může být počet v případě spojení s Out Skerries omezen v důsledku předpisů Úřadu
pro civilní letectví (Civil Aviation Authority).
— Tarify
— Cena za jednosměrnou letenku pro dospělé nesmí přesáhnout 30 GBP pro ostrov Foula, 30 GBP
pro ostrov Fair Isle, 25 GBP pro ostrov Out Skerries a 25 GBP pro ostrov Papa Stour.
— Pro obyvatele ostrova platí zvýhodněné tarify na zpáteční letenku takto: pro ostrovy Foula a Fair
Isle 36 GBP, pro ostrovy Out Skerries a Papa Stour 24 GBP.
Maximální tarif na každé trase lze zvýšit jednou ročně s předchozím písemným souhlasem Rady
Shetlandských ostrovů (Shetland Islands Council) v souladu s indexem maloobchodních cen Spojeného království (všechny položky) nebo indexem, který ho případně nahradí.
Bez předchozího písemného souhlasu Rady Shetlandských ostrovů nelze provést žádné další změny
výše tarifů.
Nový maximální tarif na každé trase musí být oznámen Úřadu pro civilní letectví (Civil Aviation
Authority) a vstoupí v platnost až po oznámení Evropské komisi, která jej poté může zveřejnit
v Úředním věstníku Evropské unie.

3.3.2006

