1 . 9. 95

I NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. C 227 / 3

Mededeling van de Commissie, uit hooide van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG)
nr. 2408/92 van de Raad, betreffende het opleggen van openbare dienstverplichtingen met
betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen Frankrijk
(95 /C 227/03)

1 . Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1 , onder a), van Verordening (EEG)
nr. 2408 /92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire lucht
vaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (') heeft Frankrijk besloten open
bare dienstverplichtingen op te leggen met betrekking tot de tussen Parijs (Orly) en Aurillac
geëxploiteerde geregelde luchtdiensten.

2. De volgende openbare dienstverplichtingen worden opgelegd :

— Minimumaantalfrequenties
— De diensten moeten het gehele jaar worden geëxploiteerd.
— Er moeten ten minste twee retourvluchten per dag zijn, van maandag tot en met
vrijdag, en wel 's morgens en 's avonds, behalve in de maand augustus.
— De diensten moeten tussen Parijs (Orly) en Aurillac als rechtstreekse vlucht worden
uitgevoerd.

— Gebruikte vliegtuigen
De diensten moeten worden uitgevoerd met een toestel met een schroefturbinemotor of
een straalmotor, met een capaciteit van ten minste 19 zitplaatsen en met een drukcabine.

— Dienstregeling
De dienstregeling moet passagiers die om zakelijke redenen reizen, in staat stellen over
dag heen en weer te vliegen en ten minste gedurende acht uur op de plaats van bestem
ming (Aurillac of Parijs) te verblijven .

Er wordt op gewezen dat momenteel van maandag tot en met vrijdag de volgende
„slots" (aangeduid in plaatselijke tijd) gereserveerd worden op de luchthaven van Parijs
(Orly) voor de geregelde verbinding Aurillac-Parijs (Orly), overeenkomstig artikel 9 van
Verordening (EEG) nr. 95 /93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeen
schappelijke regels voor de toewijzing van „slots" op communautaire luchthavens (2):
i) Aankomst Orly :
Vertrek Orly :

8.30 uur.
8.55 uur.

ii) Aankomst Orly :
Vertrek Orly :

18.55 uur.
19.40 uur.

— Commercieel aspect van de vluchten
Bij het boeken van de vluchten dient ten minste een reserveringssysteem per computer te
worden gebruikt.

— Continuïteit van de dienstverlening

— Behalve in geval van overmacht mag per IATA-luchtvaartseizoen niet meer dan 3 %
van het aantal vluchten dat normaal zou moeten worden uitgevoerd, om direct aan
de maatschappij toe te schrijven redenen worden geannuleerd.
— De diensten kunnen eerst door de maatschappij worden onderbroken nadat een
minimumopzegtermijn van zes maanden in acht is genomen.
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