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Międzynarodowe umowy w dziedzinie lotnictwa
W celu podjęcia wyzwań, przed jakimi stoi obecnie międzynarodowy transport lotniczy, oraz w
szczególności w celu stawienia czoła zwiększonej konkurencji ze strony państw trzecich Komisja
Europejska przyjęła w grudniu 2015 r. nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa, w której
nacisk położono na międzynarodowe umowy w dziedzinie lotnictwa.

Kontekst
W zaproponowanej przez Komisję strategii w dziedzinie lotnictwa podkreślono, że Europa musi pełnić
wiodącą rolę w międzynarodowym lotnictwie, a jednym z najważniejszych priorytetów jest „wejście na rynki
rozwoju poprzez podniesienie poziomu usług, zwiększenie dostępu do rynku i możliwości inwestowania z
państwami trzecimi, przy zagwarantowaniu równych warunków działania”. Chociaż w Europie nie ma
ograniczeń praw przewozowych dla unijnych przewoźników lotniczych, jeżeli posiadają unijną koncesję na
wykonywanie przewozu lotniczego, w strategii zwrócono uwagę na fakt, że nadal istnieje wiele przeszkód i
ograniczeń, jeżeli chodzi o usługi międzynarodowe w państwach trzecich. Z myślą o przezwyciężeniu tych
trudności w strategii opowiedziano się za negocjowaniem całościowych umów w celu zwiększenia dostępu
do rynku i możliwości inwestycyjnych, zwiększenia liczby międzynarodowych połączeń dostępnych w Europie
oraz zapewnienia uczciwych i przejrzystych warunków rynkowych dla linii lotniczych z UE. Podkreślono
również, że UE powinna rozszerzyć zasięg dwustronnych umów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego
mających na celu osiągnięcie wzajemnego uznawania norm certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa z myślą o
wspieraniu światowego handlu statkami powietrznymi i powiązanymi produktami.

Stan działań
W swojej strategii Komisja zaproponowała konkretnie, by Rada wydawała upoważnienia do negocjacji
kompleksowych umów o transporcie lotniczym zawieranych na szczeblu ogólnounijnym z Chinami,
Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Turcją, Arabią Saudyjską, Bahrajnem,
Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA), Kuwejtem, Katarem, Omanem, Meksykiem i Armenią. Zaleciła
również, by UE nadal negocjowała dwustronne umowy w sprawie bezpieczeństwa lotniczego z ważnymi
krajami posiadającymi przemysł wytwórczy w sektorze lotnictwa, takimi jak Chiny i Japonia. Jeżeli chodzi o
emisje CO2 pochodzące z lotnictwa międzynarodowego, w strategii określono, że UE będzie nadal domagać
się globalnego rozwiązania w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
W marcu 2016 r.Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Chinami i Japonią w celu zawarcia
dwustronnych umów w sprawie bezpieczeństwa ruchu lotniczego (BASA), a w czerwcu 2016 r., do
rozpoczęcia negocjacji ogólnounijnych umów o transporcie lotniczym z ASEAN, Turcją, Katarem i ZEA. W
październiku 2016 r. ICAO osiągnęła porozumienie, którego kluczowym elementem jest ustanowienie
międzynarodowego środka rynkowego dotyczącego emisji w celu kompensacji emisji CO2 pochodzących z
lotnictwa międzynarodowego.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Zgodnie z art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU) do zawarcia umów
międzynarodowych w dziedzinach, w których zastosowanie ma zwykła procedura ustawodawcza, wymagana
jest zgoda Parlamentu Europejskiego. W swojej rezolucji z czerwca 2011 r. w sprawie międzynarodowych
umów o ruchu lotniczym na mocy traktatu lizbońskiego Parlament podkreślił zarówno kryteria, jak i przebieg
procedury wydawania przezeń zgody. Zaznaczył, że przy ocenie kompleksowych umów będzie zwracał uwagę
na zakres, w jakim „ograniczenia dostępu do rynku i możliwości inwestycyjne są znoszone w sposób
zrównoważony; wprowadzane są zachęty służące utrzymaniu i umocnieniu norm socjalnych i
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środowiskowych, zapewniane są odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych i prywatności,
uwzględniono wzajemne uznawanie norm bezpieczeństwa, oraz zakres, w jakim zapewniono wysoki poziom
praw pasażera”. Jeżeli chodzi o przebieg procedury, Parlament podkreślił, że musi śledzić odnośny proces od
samego początku. W skierowanym do Komisji Europejskiej przez Michaela Cramera (Verts/ALE, Niemcy) w
imieniu Komisji Transportu i Turystyki pytaniu wymagającym odpowiedzi ustnej Parlament zwrócił się o
informacje o celach, harmonogramie i procedurach, jakie będą stosowane w ww. negocjacjach, zwłaszcza o
środkach związanych z przejrzystością i wyczerpującym informowaniem Parlamentu Europejskiego na
wszystkich etapach negocjacji zgodnie z przepisami TFUE.
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