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Urz¹d Lotnictwa Cywilnego (ULC) przygotowa³ za³o¿enia do ustawy nowelizuj¹cej
Prawo lotnicze, która wprowadzi w ¿ycie
istotne zmiany dotycz¹ce op³at lotniskowych
pobieranych przez porty lotnicze od
przewoŸników. Nowelizacja, wdra¿aj¹ca
dyrektywê 2009/12/WE w sprawie op³at
lotniskowych, wprowadziæ ma tak¿e
dodatkowe rozwi¹zania u³atwiaj¹ce
wprowadzanie i pobieranie takich op³at.

Niezale¿nie od kategorii lotniska, wprowadzenie
nowej lub zmienionej taryfy op³at lotniskowych
bêdzie zawsze wymaga³o przeprowadzenia
konsultacji z u¿ytkownikami lotniska (przewoŸnikami
lotniczymi). Obowi¹zek konsultacji bêdzie rozszerzony
wobec najwiêkszych lotnisk, których zarz¹dzaj¹cy
bêd¹ je dodatkowo przeprowadzaæ:
·
regularnie co roku,
·
przed rozpoczêciem inwestycji o du¿ej skali,
·
na ¿¹danie Prezesa ULC.

Podstawowym za³o¿eniem nowelizacji jest
zró¿nicowanie zasad wprowadzania op³at
lotniskowych w zale¿noœci od wielkoœci
ruchu pasa¿erskiego na danym lotnisku:

Szerokie wykorzystanie konsultacji sprzyjaæ ma
budowaniu konsensusu miêdzy zarz¹dzaj¹cym
a u¿ytkownikami lotniska w zakresie op³at lotniskowych, podobnie jak wspomniany ju¿ obowi¹zek
zawarcia przez strony porozumienia w sprawie
jakoœci us³ug œwiadczonych na najwiêkszych
lotniskach.

·
lotniska obs³uguj¹ce do 0,5 miliona
pasa¿erów rocznie – zarz¹dzaj¹cy takim
lotniskiem bêdzie wprowadzaæ taryfê op³at
lotniskowych bez koniecznoœci zatwierdzenia
przez regulatora. Prezes ULC mo¿e natomiast,
z urzêdu lub na wniosek u¿ytkownika lotniska,
nakazaæ zmianê taryfy, jeœli stwierdzi ustalenie
op³at lotniskowych z naruszeniem prawa
lotniczego lub przepisów miêdzynarodowych.
·
lotniska obs³uguj¹ce od 0,5 do 5 milionów
pasa¿erów rocznie – wprowadzenie taryfy
op³at lotniskowych bêdzie wymagaæ
zatwierdzenia przez Prezesa ULC, który zbada
zgodnoœæ ustalenia op³at lotniskowych z prawem.
·
lotniska obs³uguj¹ce ponad 5 milionów
pasa¿erów rocznie – taryfa bêdzie równie¿
wymaga³a zatwierdzenia przez regulatora,
który zbada nie tylko jej zgodnoœæ z prawem,
ale tak¿e z zatwierdzonym planem generalnym
dla danego lotniska. Warunkiem zatwierdzenia
taryfy bêdzie tak¿e istnienie porozumienia
w sprawie jakoœci œwiadczonych us³ug, które
zarz¹dzaj¹cy takim lotniskiem bêdzie obowi¹zany
zawrzeæ z u¿ytkownikami lotniska.

Warto podkreœliæ, ¿e projekt nowelizacji przewiduje
tak¿e dodatkow¹ sankcjê zabezpieczaj¹c¹ prawid³owe
regulowanie op³at lotniskowych przez przewoŸników
lotniczych. Obok istniej¹cego ju¿ prawa do zatrzymania
statku powietrznego, zarz¹dzaj¹cy lotniskami bêd¹
mogli odmówiæ œwiadczenia us³ug u¿ytkownikom
lotniska naruszaj¹cym warunki lub terminy p³atnoœci
op³at lotniskowych.
Nowelizacja Prawa lotniczego powinna wejœæ w ¿ycie
przed wyznaczonym terminem transpozycji dyrektywy
2009/12/WE, czyli przed 15 marca 2011 r. – ustawodawcy nie pozosta³o ju¿ zatem zbyt wiele czasu.
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