
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1940 

z dnia 6 października 2016 r. 

w sprawie ustanowienia warunków rynkowych dla terminalowych służb żeglugi powietrznej 
w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 391/2013 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6336) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie 
zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzeniem w sprawie 
zapewniania służb) (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1, 

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny 
system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 391/2013 ustanowiono wspólny system opłat za korzystanie ze służb 
żeglugi powietrznej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia państwa członkowskie mogą 
postanowić, że ich niektóre lub wszystkie terminalowe służby żeglugi powietrznej podlegają warunkom 
rynkowym. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy tego rozporządzenia, jednakże zainteresowane 
państwo członkowskie może podjąć decyzję o niestosowaniu – w odniesieniu do tych usług – środków 
określonych w jego art. 3 ust. 1 lit. a)–d). 

(2)  W dniu 6 maja 2015 r. władze Zjednoczonego Królestwa powiadomiły Komisję o swojej decyzji, zgodnie z którą 
terminalowe służby żeglugi powietrznej w portach lotniczych w strefie pobierania opłat terminalowych B 
podlegają warunkom rynkowym. Służby te są zapewniane w dziewięciu portach lotniczych w Zjednoczonym 
Królestwie, a mianowicie Londyn-Heathrow, Londyn-Gatwick, Londyn-Stansted, Luton, Londyn-City, Birmingham, 
Manchester, Glasgow i Edynburg. 

(3)  Władze Zjednoczonego Królestwa przedstawiły sprawozdanie na temat treści i wyników oceny pod kątem 
warunków określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013, na którym decyzja 
ta została oparta. Na wniosek Komisji, w dniu 2 października 2015 r. władze te przedstawiły dodatkowe 
dokumenty potwierdzające, w tym dokumenty przetargowe. Komisja zweryfikowała informacje przedstawione 
przez władze Zjednoczonego Królestwa. 

(4)  Z informacji tych wynika, że przeprowadzona przez te władze ocena obejmowała konsultacje z przedstawicielami 
użytkowników przestrzeni powietrznej, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 391/2013, a także 
z innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak operatorzy portów lotniczych oraz instytucje zapewniające 
służby żeglugi powietrznej. 

(5)  Ponadto informacje te wskazywały, że na przedmiotowym rynku terminalowych służb żeglugi powietrznej 
w Zjednoczonym Królestwie istnieją warunki rynkowe. W szczególności sprawozdanie oceniające pokazało, że 
spełnione są warunki wymienione w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013. Dotyczy 
to również tych portów lotniczych w strefie pobierania opłat B, w przypadku których procedura przetargowa 
jeszcze się nie odbyła, ale oczekuje się, że odbędzie się w przyszłości, biorąc pod uwagę fakt, iż w kontekście 
istnienia warunków rynkowych przeprowadzenie takiej procedury w analizowanych ramach czasowych nie jest 
niezbędne. 
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(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10. 
(2) Dz.U. L 128 z 9.5.2013, s. 31. 



(6)  Dlatego też Komisja zgadza się z oceną dokonaną przez władze Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z którą 
terminalowe służby żeglugi powietrznej w portach lotniczych w strefie pobierania opłat B podlegają warunkom 
rynkowym. 

(7)  Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013, niniejsza decyzja powinna 
obowiązywać przez czas trwania danego okresu odniesienia, a mianowicie w drugim okresie odniesienia (2015– 
2019), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Komisja uznaje, że na potrzeby zapewniania terminalowych służb żeglugi powietrznej w strefie pobierania opłat B 
Zjednoczonego Królestwa zostały ustanowione warunki rynkowe, zgodnie z wymogami załącznika I do rozporządzenia 
(UE) nr 391/2013. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Violeta BULC 

Członek Komisji  
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