
Powiadomienie przez Włochy o stosowaniu art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 
w sprawie zasad podziału ruchu lotniczego dla portów lotniczych Mediolan-Malpensa, Mediolan-

Linate i Orio al Serio (Bergamo)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 204/03)

Zgodnie z 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 powiadomienie od Włoch o projekcie dekretu zmieniającego dekret nr 15 z dnia 3 marca 
2000 r. w sprawie podziału ruchu lotniczego w ramach systemu portów lotniczych Mediolanu, z późniejszymi 
zmianami (2), i uchylającego dekret ministerialny nr 395 z dnia 1 października 2014 r. (3)

W dniu 17 grudnia 2015 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Komisja wydała negatywną decyzję 
w sprawie dekretu ministerialnego nr 395 z dnia 1 października 2014 r. (4), który zmienił zasady podziału ruchu lotni
czego w ramach systemu portów lotniczych Mediolanu (tzw. „dekret Lupiego”). Komisja stwierdziła, że wbrew przepi
som tego rozporządzenia Włochy nie przeprowadziły konsultacji z zainteresowanymi stronami przed zmianą zasad 
podziału ruchu lotniczego.

W związku z tym Włochy przygotowały nowy projekt dekretu i powiadomiły o nim. Notyfikowany projekt dekretu po 
jego przyjęciu i wejściu w życie dokona zmian zasad podziału ruchu lotniczego w ramach systemu portów lotniczych 
Mediolanu w taki sam sposób, w jaki dokonywał tego dekret Lupiego. Usunie on wszelkie ograniczenia w porcie lotni
czym Linate w odniesieniu do liczby lotów tam i z powrotem dziennie do portów lotniczych w UE, określoną na pod
stawie wolumenu ruchu pasażerskiego. Ograniczenia w odniesieniu do stosowania wąskokadłubowych (jednoprzejścio
wych) statków powietrznych oraz działalności w zakresie bezpośrednich połączeń rejsowych w porcie lotniczym Linate 
pozostaną w mocy. Zgłoszony projekt dekretu uchyli jednocześnie dekret Lupiego.

Komisja wzywa zainteresowane strony do przekazania swoich uwag w terminie 15 dni od daty opublikowania niniej
szego komunikatu na adres:

Directorate-General for Mobility and Transport (Unit E4 internal market and airports)
European Commission
Office: DM24 05/84
1049 Brussels
BELGIUM

E-mail: Christophe.Dussart@ec.europa.eu
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