
Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 1

TRANSPORT LOTNICZY: REGUŁY RYNKOWE

Stworzenie pod koniec lat 90. jednolitego rynku lotniczego spowodowało gruntowne
przeobrażenie sektora transportu lotniczego i w znacznej mierze przyczyniło się do tego, że
w ciągu ostatnich 20 lat europejski transport lotniczy silnie się rozwinął.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

CELE

Utworzenie jednolitego rynku transportu lotniczego w Europie, zapewnienie jego prawidłowego
funkcjonowania i rozszerzenie o niektóre państwa trzecie w największym możliwym zakresie.

OSIĄGNIĘCIA

W przeszłości transport lotniczy rozwijał się pod auspicjami organów krajowych i pod
ich kontrolą. W Europie przeważnie oznaczało to monopolistyczną pozycję przewoźników
krajowych i porty lotnicze będące własnością publiczną lub publicznie zarządzane.
Międzynarodowy transport lotniczy, opierający się na międzypaństwowych umowach
dwustronnych, rozwijał się w taki sam sposób – przy ścisłej kontroli nad dostępem do rynku
i systemem własności przewoźników w szczególności. To rozdrobnienie na rynki krajowe i brak
prawdziwej konkurencji coraz mniej współgrały z rosnącym poziomem życia i związanym z nim
wzrastającym popytem na transport lotniczy. W połowie lat 70. konieczne okazało się przejście
sektora lotnictwa cywilnego z gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej. I tak ustawa
o deregulacji linii lotniczych z 1978 r. doprowadziła do całkowitej liberalizacji amerykańskiego
rynku.
W Europie w identyczny sposób zakończył się dziesięcioletni proces zapoczątkowany
Jednolitym aktem europejskim z 1986 r. i urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego: za pomocą
kilku pakietów środków regulacyjnych UE stopniowo przekształcono chronione krajowe rynki
lotnicze w konkurencyjny, jednolity rynek transportu lotniczego (de facto lotnictwo stało się
pierwszym – i w znacznej mierze wciąż jedynym – rodzajem transportu, który zyskuje dzięki
w pełni zintegrowanemu jednolitemu rynkowi). W szczególności „pakiety” – pierwszy z 1987 r.
i drugi z 1990 r. – zapoczątkowały łagodzenie przepisów regulujących taryfy i zdolności
przewozowe. W 1992 r. na mocy „trzeciego pakietu” (a mianowicie rozporządzeń Rady
(EWG) nr 2407/92, 2408/92 i 2409/92, obecnie zastąpionych rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008) zniesiono wszystkie pozostałe ograniczenia
handlowe obowiązujące europejskie linie lotnicze działające na terytorium Unii Europejskiej,
ustanawiając tym samym „europejski jednolity rynek lotniczy”. Rynek ten poszerzono później
o Norwegię, Islandię i Szwajcarię. Dzięki umowie w sprawie ustanowienia Wspólnego
Europejskiego Obszaru Lotniczego można by było poszerzyć ten rynek o niektóre kraje
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sąsiedzkie, pod warunkiem że stopniowo wdrożą one wszystkie odnośne przepisy UE, czego
jeszcze nie zrobiły[1].
Na mocy „trzeciego pakietu” krajowych przewoźników lotniczych zastąpiono „wspólnotowymi
przewoźnikami lotniczymi” i wyznaczono podstawową zasadę, w myśl której każdy
wspólnotowy przewoźnik lotniczy może swobodnie ustalać taryfy lotnicze dla pasażerów
i ładunków, a także ma dostęp do wszystkich wewnątrzunijnych tras lotniczych bez
jakiegokolwiek zezwolenia czy upoważnienia (z wyłączeniem pewnych bardzo szczególnych
tras, na które państwa członkowskie mogą na określonych warunkach i w ograniczonym czasie
nakładać obowiązek użyteczności publicznej).
W „trzecim pakiecie” ustanowiono także wymogi, które wspólnotowi przewoźnicy lotniczy
muszą spełniać, aby rozpocząć lub kontynuować działalność, a mianowicie:
1. muszą być własnością państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, którzy

skutecznie je kontrolują, a ich główne miejsce prowadzenia działalności musi znajdować
się w jednym z państw członkowskich;

2. muszą znajdować się w dobrej sytuacji finansowej; posiadać odpowiednie ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w razie wypadków;

3. posiadać kwalifikacje zawodowe i organizacyjne, pozwalające zapewnić bezpieczeństwo
operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; kwalifikacje te zostają potwierdzone
wydaniem „certyfikatu przewoźnika lotniczego”.

Równolegle do utworzenia jednolitego rynku lotniczego przyjęto wspólne zasady mające
na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, które wymaga przede wszystkim
(1) równych warunków działania oraz (2) wysokiego i jednolitego poziomu ochrony pasażerów.
W celu zapewnienia równych warunków działania do sektora transportu lotniczego stosują
się przepisy dotyczące pomocy państwa i konkurencji (fuzji, sojuszów, ustalania cen itd.).
Nie było to oczywiste, jako że do połowy lat 90. znaczne publiczne dokapitalizowania linii
lotniczych były raczej powszechną praktyką. Z biegiem lat wytyczne Komisji służące do
oceny publicznego finansowania sektora nie przystawały już jednak do aktualnego otoczenia
rynkowego, jako że pochodziły odpowiednio z 1994 r. (linie lotnicze) i z 2005 r. (porty lotnicze
i pomoc państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących
przeloty z regionalnych portów lotniczych). W związku z tym wiosną 2014 r. zastały one
zastąpione.
Sprawiedliwy dostęp do portów lotniczych i usług lotniczych zapewniono w drodze
rozporządzenia (EWG) nr 95/93, w którym przewidziano, że w przeciążonych portach
lotniczych „czas na start i lądowanie” (tj. pozwolenie na lądowanie lub start w określonym
dniu i o określonej porze) są przydzielane liniom lotniczym w sposób sprawiedliwy,
niedyskryminujący i przejrzysty przez niezależnego „koordynatora przydziałów czasu na start
i lądowanie”. Ten system przydzielania czasu na start i lądowanie uniemożliwia jednak
optymalne wykorzystanie przepustowości portów lotniczych[2]. Z tego powodu Komisja
zaproponowała w 2011 r. szereg zmian do rozporządzenia 95/93 w celu zwiększenia

[1]W opracowaniu tematycznym pt. „Overview of the air services agreements concluded by the EU” (Przegląd umów
o komunikacji lotniczej zawartych przez Unię Europejską) (Parlament Europejski, 2013 r.) zawarto analizę treści
i skutków takich umów.
[2]Linie lotnicze mogą „niepełnie wykorzystywać” przydzielony im czas na start lub lądowanie, aby uniknąć
ponownego umieszczenia takiego czasu w „puli czasów na start lub lądowanie” w celu przydzielenia ich konkurentom.
Warto zauważyć, że o ile w 2016 r. w Unii Europejskiej było około 90 „koordynowanych” portów lotniczych (tj. „z
czasem na start lub lądowanie”), Stany Zjednoczone miały tylko dwa takie porty lotnicze. Zobacz m.in. „Airport slots
and aircraft size at EU airports” (Czas na start lub lądowanie i rozmiary statków powietrznych w portach lotniczych
UE) (Parlament Europejski, 2016 r.).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495849/IPOL-TRAN_NT(2013)495849_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/585873/IPOL_IDA(2016)585873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/585873/IPOL_IDA(2016)585873_EN.pdf
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skuteczności systemu, lecz dotychczas obaj współprawodawcy nie doszli do porozumienia w tej
kwestii. Dzięki dyrektywie 96/67/WE rynek usług obsługi naziemnej (tj. usług świadczonych
na rzecz linii lotniczych w portach lotniczych, takich jak obsługa pasażerów i bagażu,
tankowanie i czyszczenie statków powietrznych itd.) stopniowo otwiera się na konkurencję.
Wniosek Komisji z 2011 r. w sprawie dalszej liberalizacji tego rynku w ramach największych
europejskich portów lotniczych nie został zatwierdzony przez prawodawcę i w 2014 r. Komisja
go wycofała. Ponadto w dyrektywie 2009/12/WE ustanowiono podstawowe zasady pobierania
opłat lotniskowych uiszczanych przez przewoźników lotniczych z tytułu korzystania z obiektów
i usług portów lotniczych. Mimo to w dalszym ciągu mnożą się spory między portami lotniczymi
a liniami lotniczymi.
Aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do sieci dystrybucji i uniemożliwić wpływ takich sieci na
wybór dokonywany przez konsumentów, od 1989 r. obowiązują wspólne zasady. W myśl tych
zasad komputerowe systemy rezerwacji (będące „maszynowymi pośrednikami” między liniami
lotniczymi a biurami podróży), w skrócie KSR, wyświetlają przewozy lotnicze wszystkich linii
lotniczych na ekranach komputerów biur podróży w sposób niedyskryminujący (rozporządzenie
(WE) 80/2009). Niemniej znaczenie KSR maleje, jako że coraz powszechniej stosuje się
dystrybucję on-line, także za pośrednictwem stron internetowych przewoźników.
(Należy odnotować, że problem nieuczciwej konkurencji ze strony zagranicznych
przewoźników miał być rozwiązany w drodze rozporządzenia (WE) nr 868/2004. Jednak
ten instrument okazał się niemożliwy do zastosowania. W 2017 r. Komisja przedstawiła
zatem nowy mechanizm mający zapewnić uczciwą konkurencję między przewoźnikami z UE
i zagranicznymi przewoźnikami (COM(2017)0289). Propozycja zawarta w tym wniosku jest
obecnie przedmiotem dyskusji).
Aby chronić pasażerów i statki lotnicze, a także zapewnić wysoki i jednolity poziom
bezpieczeństwa na całym terytorium Unii Europejskiej, krajowe przepisy dotyczące
bezpieczeństwa zastąpiono wspólnymi przepisami, których zakres jest stopniowo poszerzany,
tak aby objąć cały łańcuch usług w zakresie transportu lotniczego. Ponadto ustanowiono
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, która zajmuje się m.in. przygotowywaniem
tych przepisów[3]. We wszystkich portach lotniczych Unii Europejskiej zharmonizowano także
wymogi bezpieczeństwa w celu lepszego zapobiegania aktom przestępczym wymierzonym
w statki powietrzne oraz w ich pasażerów i załogi (warto jednak zauważyć, że
państwa członkowskie zachowują prawo do stosowania bardziej rygorystycznych środków
bezpieczeństwa[4]). Ponadto istnieją wspólne przepisy na rzecz ochrony praw pasażerów
lotniczych mające na celu zapewnienie pasażerom przynajmniej minimalnego poziomu
wsparcia w przypadku znacznych opóźnień lub odwołania lotów. Ustanawiają one również
mechanizmy odszkodowań. Ich stosowanie okazuje się jednak trudne, co często prowadzi
do postępowań sądowych[5]. W marcu 2013 r. Komisja przedstawiła zatem wniosek, by
doprecyzować te przepisy z myślą o ułatwieniu ich stosowania zarówno przez przewoźników,
jak i pasażerów. Wniosek ten jest obecnie przedmiotem dyskusji.
Po ponad 20 latach od wejścia w życie „trzeciego pakietu” funkcjonowanie jednolitego
rynku lotniczego oczywiście nadal nie jest perfekcyjne, co ilustrują takie czynniki jak: wady
systemu przydzielania czasu na start lub lądowanie; fakt, że znaczna większość (80 %)

[3]Nota faktograficzna 5.6.10 jest poświęcona bezpieczeństwu w lotnictwie cywilnym.
[4]Nota faktograficzna 5.6.8 jest poświęcona ochronie lotnictwa cywilnego. W opracowaniu tematycznym pt. „The
EU regulatory framework applicable to civil aviation security” (Unijne ramy regulacyjne mające zastosowanie do
ochrony lotnictwa cywilnego) (Parlament Europejski, 2013 r.) dokonano wszechstronnego przeglądu prawodawstwa
UE w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
[5]Nota faktograficzna 5.6.2 jest poświęcona prawom pasażerów. W czerwcu 2016 r. w celu doprecyzowania
obowiązujących przepisów Komisja przyjęła zbiór wytycznych opartych na orzecznictwie.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0289
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495860/IPOL-TRAN_NT(2013)495860_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495860/IPOL-TRAN_NT(2013)495860_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.2.pdf
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tras rozpoczynających się w portach lotniczych Unii Europejskiej nadal obsługiwana jest
tylko przez jednego (60 %) lub dwóch przewoźników (20 %); trudności finansowe, z jakimi
boryka się szereg linii lotniczych i mniejszych portów lotniczych; skomplikowany nadzór nad
przewoźnikami lotniczymi działającymi obecnie w kilku państwach członkowskich.
Nadrzędny cel został jednak w pełni osiągnięty: od 1995 r. do 2014 r. liczba pasażerokilometrów
w ramach UE-28 wzrosła o około 23 %, a w przypadku transportu lotniczego był to skok o około
74 %. W tym samym okresie udział lotnictwa w łącznym przewozie osób wzrósł z 6,5 % do
9,2 %, co stanowi zdecydowanie największy wzrost wśród wszystkich rodzajów transportu
w Unii Europejskiej.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W licznych sprawozdaniach, a w szczególności w rezolucji z dnia 14 lutego 1995 r.
zatytułowanej „Przyszłość lotnictwa cywilnego w Europie” Parlament podkreślił potrzebę
wypracowania wspólnej polityki w dziedzinie transportu lotniczego, zapewniającej większą
i uczciwszą konkurencję między liniami lotniczymi. Dlatego też Parlament stale popierał
utworzenie i właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku lotniczego.
Niemniej jednak, udzielając tego poparcia, Parlament stale podkreślał, że liberalizacja
transportu lotniczego musi być realizowana w sposób ostrożny i stopniowy, a także że należy
czuwać nad równowagą między dobrem konsumentów a interesami sektora.
Z tego względu w ciągu ostatnich 25 lat Parlament zawsze opowiadał się za uczciwą
konkurencją, bezpieczeństwem lotniczym, wysoką jakością usług i prawami pasażerów,
występując jednocześnie w obronie warunków pracy personelu linii lotniczych i nie
zapominając o ochronie środowiska. Przykładowo, to Parlament od samego początku procesu
liberalizacji walczył o ustanowienie kryteriów regulujących pomoc państwa dla portów
lotniczych i linii lotniczych, a także o przyjęcie wspólnych przepisów w zakresie obsługi
naziemnej, opłat lotniskowych i praw pasażerów.
Niedawnym, kolejnym dowodem na to „zrównoważone podejście” do liberalizacji transportu
lotniczego było dokonanie przez Parlament, w pierwszym czytaniu, gruntownej zmiany
wniosków Komisji z 2011 r. w sprawie przydziału czasu na start i lądowanie oraz w sprawie
usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii Europejskiej.
Odnośne decyzje Parlamentu Europejskiego:
— rezolucja z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie komunikatu Komisji zatytułowanego

„Przyszłość lotnictwa cywilnego w Europie” (Dz.U. C 56 z 6.3.1995, s. 12);

— rezolucja ustawodawcza z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji
usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (Dz.U. C 175E z 10.7.2008, s. 371);

— rezolucja ustawodawcza z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad
przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej (Dz.U.
C 434 z 23.12.2015, s. 217);

— rezolucja ustawodawcza z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług obsługi naziemnej
w portach lotniczych Unii i uchylającego dyrektywę Rady 96/67/WE (Dz.U. C 45
z 5.2.2016, s. 120);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1995.056.01.0017.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0337&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012AP0495
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012AP0495
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52013AP0116
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52013AP0116
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— rezolucja ustawodawcza z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika
lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu (Dz.U.
C 93 z 24.3.2017, s. 336).

Marc Thomas
07/2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014AP0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014AP0092
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