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Notyfikacja przez władze Włoch stosowania art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, 
dotyczącego rozdziału ruchu lotniczego między porty lotnicze Milan Malpensa, Milan Linate 

i Orio al Serio (Bergamo)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 183/05)

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 
2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (1) w dniu 23 kwietnia 
2015 r. Komisja otrzymała od władz Włoch notyfikację rozporządzenia ministerialnego nr 395 z dnia 1 października 
2014 r. zmieniającego rozporządzenie nr 15 z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie rozdziału ruchu lotniczego w ramach 
systemu portów lotniczych Mediolanu, z późniejszymi zmianami (2).

Decyzją Komisji z dnia 21 grudnia 2000 r. (3) Komisja uznała za zgodne z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92 
z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotni
czych (4) zasady rozdziału ruchu lotniczego systemu portów lotniczych Mediolanu określone w rozporządzeniu ministe
rialnym nr 15 z dnia 3 marca 2000 r. z zastrzeżeniem zmian wspomnianych zasad wskazanych przez władze Włoch 
w piśmie z dnia 4 grudnia 2000 r. Wspomniane zmiany zostały wprowadzone w drodze rozporządzenia ministerial
nego nr 14 z dnia 5 stycznia 2001 r.

Rozporządzenie ministerialne nr 395 z dnia 1 października 2014 r. wprowadza zmiany do zasad rozdziału ruchu lotni
czego w ramach systemu portów lotniczych Mediolanu. Usunięto w nim wszelkie ograniczenia w porcie lotniczym 
Linate w zakresie dziennej liczby lotów tam i z powrotem do portów lotniczych UE w oparciu o wielkość ruchu pasa
żerskiego. Ograniczenia w zakresie wykorzystania samolotów wąskokadłubowych i obsługi regularnych połączeń typu 
punkt-punkt z portu lotniczego Linate pozostają w mocy.

Komisja wzywa zainteresowane strony do przesłania swoich uwag w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
komunikatu na adres:

European Commission
Directorate-General for Mobility and Transport (Unit E4 internal market and airports)
Office: DM24 05/84
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: emmanuelle.maire@ec.europa.eu

(1) Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.
(2) Dziennik Urzędowy Republiki Włoskiej nr 237 z dnia 11 października 2014 r.
(3) Dz.U. L 58 z 28.2.2001, s. 29.
(4) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, s. 8. Uchylone na podstawie art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008.
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