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INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Uložení závazků veřejné služby podle nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 pro pravidelnou leteckou
dopravu v rámci Německa
(Text s významem pro EHP)

(2007/C 149/07)
1.

Na základě 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 (1) se vláda Spolkové republiky
Německo rozhodla změnit s účinností od 1. listopadu 2007 závazky veřejné služby na pravidelnou
leteckou dopravu na trase Erfurt – Mnichov, které byly naposledy změněny Úředním věstníkem Evropské
unie C 115 ze dne 30. dubna 2004, s. 115, takto.

2.

Závazky veřejné služby se týkají následujících aspektů:

2.1 Minimální frekvence letů
Na výše uvedené trase je třeba naplánovat v jednom kalendářním týdnu alespoň 12 letů každým
směrem s přímou možností návaznosti na lety v Mnichově. V pracovní dny od pondělí do pátku je
třeba zajistit alespoň dva lety každým směrem.
Spojení musí být přímé, bez mezipřistání.
Tyto požadavky platí celoročně. Ve svátky a mezi Vánocemi a Novým rokem může být v alespoň jedné
spolkové zemi (Bavorsko a/nebo Durynsko) letecký provoz omezen.
Příslušné letištní časy podle čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 95/93 (2) jsou k dispozici, resp. bylo
o ně zažádáno u příslušného úřadu.
2.2 Letový rozvrh
Lety budou provozovány mezi 6:00 hodun a 21:00 hodin. Letové řády musí během pracovního týdne
umožnit cestujícím, kteří cestují ze služebních důvodů, vykonat během jednoho dne zpáteční let
s časovým rozpětím nejméně sedmi hodin v místě určení. To platí za předpokladu, že jsou k dispozici
příslušné letištní časy. Odchylně od tohoto ustanovení mohou být večerní lety oběma směry v pátek
resp. o víkendu předsunuty na odpolední hodiny od 14:00 hodin. Časy letů se volí tak, aby existovalo
co nejvíce možností návaznosti na lety z a do Mnichova.
2.3 Typ letadla
Na lety uvedené v bodě 2.1 musejí být nasazena letadla, která mají pro pasažéry k dispozici alespoň
15 míst. Lety musí probíhat v souladu s předpisy pro let podle přístrojů.
2.4 Tarify
Nejvyšší základní tarif za jednosměrný let mezi Erfurtem a Mnichovem nesmí být vyšší než 300 EUR
(konečná cena pro spotřebitele).
2.5 Rezervace
Lety by mělo být možné zarezervovat prostřednictvím alespoň jednoho mezinárodního rezervačního
systému (CRS) a na internetu.
(1) Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8.
(2) Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1.

C 149/5

C 149/6

CS

Úřední věstník Evropské unie

2.6 Kontinuita letů
Musí se uskutečnit alespoň 98 % plánovaných letů. Příslušní letečtí dopravci musí uvádět odchylky od
plánovaných letů (např. storna nebo zvláštní okolnosti).
3.

Nabídkové řízení
Letečtí dopravci Společenství se upozorňují na skutečnost, že provozování pravidelné letecké dopravy
bude předmětem nabídkového řízení a bude zadáno s účinkem od 1. listopadu 2007. Příslušná výzva k
podávání nabídek podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EHS) č. 2408/92 bude zanedlouho zveřejněna
v Úředním věstníku Evropských společenství.
Další informace poskytne:
Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr
Referat Luftverkehr
Postfach 900 362
D-99106 Erfurt
Tel.: (49-361) 37 91 441
Fax: (49-361) 37 91 499
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