
PA\667908PL.doc PE 390.357v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Rozwoju Regionalnego

WERSJA TYMCZASOWA
2007/0013(COD)

16.5.2007

PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie opłat lotniskowych
(COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio De Blasio



PE 390.357v01-00 2/11 PA\667908PL.doc

PL

PA_Legam



PA\667908PL.doc 3/11 PE 390.357v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedstawia wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych, mający 
stanowić część „pakietu w sprawie portów lotniczych”1, którego ogólnym celem jest 
zwiększenie kluczowej roli, jaką zgodnie z celami agendy lizbońskiej odgrywają porty 
lotnicze w Europie, stanowiące główny motor zagwarantowania gospodarczej i społecznej 
konkurencyjności Europy. Do chwili obecnej porty lotnicze w Europie borykały się z 
szeregiem wyzwań obejmujących kwestie natury regulacyjnej, handlowej i zewnętrznej, takie
jak przepustowość, finansowanie i środowisko naturalne. Celem nowych środków jest 
zaproponowanie wspólnego pakietu zasad, które mają być stosowane i wdrażane w sposób 
jednolity. We wniosku skoncentrowano się na roli portów lotniczych w zapewnianiu dalszego 
rozwoju i konkurencyjności wewnętrznego europejskiego rynku lotniczego; dokument ten 
określi przyszłość przepisów dotyczących portów lotniczych w Europie, zapewniając większą 
spójność przepisów w poszczególnych państwach członkowskich oraz utworzenie 
niezależnego organu krajowego, którego zadaniem będzie rozstrzyganie kwestii spornych.

W odniesieniu do zakresu opinii celem sprawozdawcy komisji opiniodawczej było 
skoncentrowanie się na aspektach dotyczących rozwoju regionalnego oraz na
administracyjnym wymiarze zagadnienia, tzn. roli organu regulacyjnego. Szczegółowo 
przeanalizowano także szereg innych kwestii, m.in. artykuł dotyczący przejrzystości, kwestię 
przychodów spoza transportu lotniczego i opłat za ochronę, uznano jednak, że nie wchodzą 
one w zakres kompetencji Komisji Rozwoju Regionalnego.

Transport lotniczy w Europie jest źródłem wartości gospodarczej i zaspokaja społeczne
potrzeby ludności, na rzecz której świadczy usługi. Sprawozdawca komisji opiniodawczej 
podkreśla fakt, że 90 proc. obywateli UE mieszka poza stolicami krajów. Transport lotniczy 
łączy główne aglomeracje UE z bardziej odległymi regionami, co ułatwia życie 90 proc. 
obywateli UE mieszkającym poza stolicami krajów, zwiększając atrakcyjność tych regionów i 
zapobiegając odpływowi mieszkańców z peryferyjnych obszarów UE. Dostępność wszystkich 
regionów i działanie w interesie pasażerów to kwestie o kluczowym znaczeniu. W
dyrektywie należy również określić rolę, jaką ma odgrywać transport lotniczy, zwłaszcza w 
zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej w całej Unii, porty lotnicze przyczyniają się 
bowiem do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, przewożenia przesyłek pocztowych i pilnych 
ładunków oraz dostarczania towarów dokładnie na czas (ang. JIT), dzięki czemu wnoszą 
szczególny wkład w rozwój regionalny UE. Ponadto transport lotniczy tworzy miejsca pracy 
na lotniskach oraz w ich okolicy. Wysokiej jakości połączenia transportowe są zatem 
konieczne, aby dalej wspierać inwestycje w regionach europejskich. 

Opłaty lotniskowe są z reguły ustanawianie i nakładane zgodnie z zestawem zasad 
i kryteriów, które tworzą system opłat lotniskowych. Różnicując wysokość niektórych opłat
porty lotnicze mogą dążyć do zwiększenia wykorzystania infrastruktury portu lotniczego i 
zmniejszenia oddziaływania transportu lotniczego na środowisko naturalne. Sprawozdawca 
komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący nowego 

  
1 W jego skład wchodzą: wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych, komunikat w sprawie 
przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie oraz sprawozdanie w sprawie 
wdrożenia dyrektywy dotyczącej usług obsługi naziemnej. (Przyjęto dnia 24 stycznia 2007 r.).
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zdefiniowania relacji między zarządzającymi portami lotniczymi a ich użytkownikami 
poprzez nałożenie wymogu całkowitej jawności, konsultacji z użytkownikami i stosowania 
zasady braku dyskryminacji podczas obliczania wysokości opłat nakładanych na 
użytkowników za tę samą usługę. Aby wyeliminować obciążenia administracyjne, konsultacje 
między władzami portów lotniczymi i ich użytkownikami powinny mieć miejsce tylko wtedy, 
gdy zaistnieje powód do dyskusji, taki jak zmiana opłat lub nałożenie nowych.

Jednocześnie należy zadbać o to, by strony zwracały się do niezależnego organu 
regulacyjnego dopiero wtedy, gdy wszystkie możliwości dialogu zostały wyczerpane i pod 
warunkiem, że istnieją poważne powody uzasadniające takie odwołanie. Państwa 
członkowskie powinny mieć zatem możliwość ustanowienia konkretnych kryteriów, które
strony muszą spełnić, aby ubiegać się o interwencję.

W odniesieniu do zwiększenia przepustowości europejskiego systemu portów lotniczych
istnieje potencjał w zakresie rozwoju regionalnych portów lotniczych, które mogą odegrać 
rolę w rozładowaniu ruchu w największych węzłach przesiadkowych w Europie. Regionalne 
porty lotnicze nie powinny wchodzić w zakres dyrektywy, ponieważ dodatkowe regulacje 
oznaczałyby dla nich jedynie obciążenia administracyjne, co ograniczałoby ich rozwój, a co 
za tym idzie – dostępność regionu. Największe węzły przesiadkowe oraz najważniejsze 
europejskie i krajowe porty lotnicze powinny jednak być objęte dyrektywą na równi z każdym 
innym lotniskiem, jeżeli działa ono w warunkach rynkowego monopolu. Wiele mniejszych 
portów lotniczych już obecnie działa w warunkach konkurencji, co powoduje spadek 
wysokości opłat lotniskowych.

Ponadto władze krajowe muszą znać dokładną sytuację portu lotniczego, który znajduje się na 
ich terenie, aby móc sporządzić odpowiednie plany rozwoju regionalnego. Można zatem 
tworzyć partnerstwa między władzami publicznymi a regionalnymi portami lotniczymi, aby 
promować dany region i podejmować wspólną działalność handlową.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 2 preambuły

(2) Niezbędne jest stworzenie wspólnych 
ram regulujących najważniejsze czynniki 
opłat lotniskowych oraz sposób ich 

(2) Niezbędne jest stworzenie wspólnych 
ram regulujących najważniejsze czynniki 
opłat lotniskowych oraz sposób ich 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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ustalania, ponieważ przy braku takich ram 
mogą nie być przestrzegane podstawowe 
wymogi w stosunkach między 
zarządzającymi portami lotniczymi a 
użytkownikami tych portów.

ustalania, ponieważ przy braku takich ram 
mogą nie być przestrzegane podstawowe 
wymogi w stosunkach między 
zarządzającymi portami lotniczymi a 
użytkownikami tych portów. W kontekście 
tych ram należy uwzględnić znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju całej 
Unii.

Uzasadnienie

W dyrektywie należy uznać znaczenie transportu lotniczego dla spójności gospodarczej
i społecznej UE, a także wspierać rozwój regionalnych portów lotniczych w całej Unii.

Poprawka 2
Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2a) Porty lotnicze w znacznym stopniu 
przyczyniają się do zapewnienia spójności
społecznej i gospodarczej Unii, ponieważ 
łączą regiony, tworzą miejsca pracy 
i przyciągają przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Transport lotniczy w Europie jest źródłem wartości gospodarczej i zaspokaja społeczne 
potrzeby ludności, na rzecz której świadczy usługi. 90 proc. obywateli UE mieszka poza 
stolicami krajów. Transport lotniczy łączy główne aglomeracje UE z bardziej odległymi 
regionami, dzięki czemu zwiększa ich atrakcyjność i zapobiega odpływowi mieszkańców z 
tych regionów.

Poprawka 3
Punkt 2 b preambuły (nowy)

(2b) Należy tworzyć partnerstwa między 
władzami publicznymi a regionalnymi 
portami lotniczymi, aby promować region, 
w którym znajduje się port lotniczy, 
i podejmować wspólną działalność 
handlową.

Uzasadnienie

Władze krajowe muszą znać dokładną sytuację portu lotniczego, który znajduje się na ich 
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terenie, aby móc sporządzić odpowiednie plany rozwoju regionalnego. Można zatem tworzyć 
partnerstwa między władzami publicznymi a regionalnymi portami lotniczymi, aby promować 
dany region i podejmować wspólną działalność handlową.

Poprawka 4
Punkt 3 preambuły

(3) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do znajdujących się na 
terytorium Wspólnoty portów lotniczych 
powyżej określonego rozmiaru, ponieważ 
zarządzanie małymi portami lotniczymi i 
finansowanie ich działalności nie wymaga 
stosowania ram wspólnotowych.

(3) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do znajdujących się na 
terytorium Wspólnoty portów lotniczych 
powyżej określonego rozmiaru, ponieważ 
zarządzanie małymi portami lotniczymi i 
finansowanie ich działalności nie wymaga 
stosowania ram wspólnotowych, ponieważ 
większość z nich działa w warunkach 
rosnącej konkurencji, która powoduje 
spadek wysokości opłat lotniskowych.

Uzasadnienie

Wiele małych portów lotniczych to porty prywatne, które w wielu przypadkach nie są 
jedynymi podmiotami świadczącymi usługi w regionie, dlatego działają w warunkach ostrej 
konkurencji, co powoduje spadek wysokości opłat lotniskowych.

Poprawka 5
Punkt 6 preambuły

(6) Niezależny organ regulacyjny powinien 
zostać powołany w każdym państwie 
członkowskim celem zapewnienia 
niezależności jego decyzji oraz 
prawidłowego i skutecznego stosowania 
niniejszej dyrektywy. Organ ten powinien 
posiadać wszelkie zasoby niezbędne do 
realizacji jego zadań, takie jak kadra, wiedza 
specjalistyczna i środki finansowe..

(6) Niezależny organ regulacyjny powinien 
zostać wyznaczony lub powołany w każdym 
państwie członkowskim celem zapewnienia 
niezależności jego decyzji oraz 
prawidłowego i skutecznego stosowania 
niniejszej dyrektywy. Organ ten powinien 
posiadać wszelkie zasoby niezbędne do 
realizacji jego zadań, takie jak kadra, wiedza 
specjalistyczna i środki finansowe.

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność z art. 10 ust. 1. W miarę możliwości niezależny organ 
regulacyjny powinien być wyznaczany, aby nie powodować dalszego wzrostu 
biurokracji w państwach członkowskich.

Poprawka 6
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Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
terytorium, na którym stosuje się 
postanowienia Traktatu, otwartych dla ruchu 
handlowego, obsługujących rocznie ponad 1 
milion pasażerów lub 25 000 ton ładunków.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
terytorium, na którym stosuje się 
postanowienia Traktatu, otwartych dla ruchu 
handlowego, obsługujących rocznie ponad 
0,5 proc. łącznej liczby pasażerów 
obsługiwanych każdego roku w Unii.
3. Bez uszczerbku dla ust. 2 państwo 
członkowskie może:

i) zastosować niniejszą dyrektywę do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
jego terytorium i otwartych dla ruchu 
handlowego, obsługujących rocznie ponad 
10 proc. łącznej liczby pasażerów 
obsługiwanych każdego roku w tym 
państwie członkowskim;

ii) zastosować niniejszą dyrektywę do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
jego terytorium i otwartych dla ruchu 
handlowego w oparciu o badanie rynku 
przeprowadzone przez właściwe władze 
krajowe. Takie badanie rynku winno zostać 
przeprowadzone po pełnych konsultacjach 
z zarządzającym danym portem lotniczym 
i jego użytkownikami.
4. Każde państwo członkowskie publikuje 
wykaz portów lotniczych, do których ma 
zastosowanie niniejsza dyrektywa, 
i zapewnia dostęp do wyników wszelkich 
badań rynku, o których mowa w ust. 3 pkt 
ii) wszystkim zainteresowanym stronom, nie 
ujawniając jednak poufnych informacji 
handlowych.

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do 
opłat pobieranych za korzystanie z 
trasowych i terminalowych służb żeglugi 
powietrznej zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) 1794/2006 ustanawiającym 
wspólny schemat opłat za korzystanie ze 
służb żeglugi powietrznej, ani do opłat 
pobieranych za korzystanie z usług obsługi 
naziemnej, o których mowa w załączniku do 
dyrektywy Rady 96/67/WE w sprawie 

5. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do opłat pobieranych za korzystanie z 
trasowych i terminalowych służb żeglugi 
powietrznej zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) 1794/2006 ustanawiającym 
wspólny schemat opłat za korzystanie ze 
służb żeglugi powietrznej, ani do opłat 
pobieranych za korzystanie z usług obsługi 
naziemnej, o których mowa w załączniku do 
dyrektywy Rady 96/67/WE w sprawie 
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dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w 
portach lotniczych Wspólnoty.

dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w 
portach lotniczych Wspólnoty.

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
każdego z państw członkowskich do 
stosowania dodatkowych środków 
regulacyjnych w odniesieniu do 
zarządzających portami lotniczymi na 
terytorium danego państwa, o ile środki te 
nie są sprzeczne z niniejszą dyrektywą lub 
innymi stosownymi przepisami prawa 
wspólnotowego. W szczególności może to 
obejmować zatwierdzanie systemów 
pobierania opłat i/lub poziomu opłat na 
podstawie prawa konkurencji.

6. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
każdego z państw członkowskich do 
stosowania dodatkowych środków 
regulacyjnych w odniesieniu do 
zarządzających portami lotniczymi na 
terytorium danego państwa, o ile środki te 
nie są sprzeczne z niniejszą dyrektywą lub 
innymi stosownymi przepisami prawa 
wspólnotowego. W szczególności może to 
obejmować zatwierdzanie systemów 
pobierania opłat i/lub poziomu opłat na 
podstawie prawa konkurencji.

Uzasadnienie

Regionalne porty lotnicze nie powinny wchodzić w zakres dyrektywy, ponieważ dodatkowe 
regulacje oznaczałyby dla nich jedynie obciążenia administracyjne, co ograniczałoby ich 
rozwój, a co za tym idzie – dostępność regionu. Największe węzły przesiadkowe oraz 
najważniejsze europejskie i krajowe porty lotnicze powinny jednak być objęte dyrektywą na 
równi z każdym innym lotniskiem, jeżeli działa ono w warunkach rynkowego monopolu. Wiele 
mniejszych portów lotniczych już obecnie działa w warunkach konkurencji, co powoduje 
spadek wysokości opłat lotniskowych.

Poprawka 7
Artykuł 3

Państwa członkowskie zapewniają brak 
dyskryminacji użytkowników portów 
lotniczych i pasażerów w zakresie opłat 
lotniskowych.

Państwa członkowskie zapewniają brak 
dyskryminacji użytkowników portów 
lotniczych i pasażerów, którzy korzystają 
z tej samej usługi, w zakresie opłat 
lotniskowych.

Uzasadnienie

W przypadku gdy użytkownicy portów lotniczych korzystają z innej infrastruktury portu 
lotniczego i odmiennych usług, wysokość opłat lotniskowych może być różna. W odniesieniu 
do tej samej usługi nie może natomiast mieć miejsca dyskryminacja użytkowników portów 
lotniczych lub pasażerów.

Poprawka 8
Artykuł 4 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w każdym porcie lotniczym 
procedury obowiązkowych i regularnych 
konsultacji pomiędzy zarządzającym portem 
lotniczym a użytkownikami portu lotniczego 
lub ich przedstawicielami, dotyczących 
funkcjonowania systemu opłat lotniskowych 
i ich wysokości. Konsultacje takie odbywają 
się przynajmniej raz w roku.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w każdym porcie lotniczym 
procedury obowiązkowych i regularnych 
konsultacji pomiędzy zarządzającym portem 
lotniczym a użytkownikami portu lotniczego 
lub ich przedstawicielami, dotyczących 
funkcjonowania systemu opłat lotniskowych 
i ich wysokości. Konsultacje takie odbywają 
się, kiedy rozważa się zmianę opłat lub 
nałożenie nowych, a w każdym wypadku 
przynajmniej raz na dwa lata.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyeliminowanie obciążeń administracyjnych dzięki wymogowi 
przeprowadzania konsultacji w sprawie opłat lotniskowych w sytuacjach, gdy zaistnieje 
powód do dyskusji. W poprawce uwzględniono również sytuację, w której wysokości opłat 
lotniskowych były uzgodnione przez porty lotnicze i przewoźników przez szereg lat.

Poprawka 9
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie przynajmniej raz do roku przez 
zarządzającego portem lotniczym wszystkim 
użytkownikom portu lotniczego bądź 
przedstawicielom lub stowarzyszeniom 
użytkowników portu lotniczego informacje
na temat poszczególnych elementów, na 
podstawie których określa się wysokość 
opłat pobieranych w porcie lotniczym. 
Informacje te powinny obejmować co 
najmniej:

1. W przypadku gdy rozważa się zmianę 
opłat lub nałożenie nowych, państwa 
członkowskie zapewniają przekazanie przez 
zarządzającego portem lotniczym wszystkim 
użytkownikom portu lotniczego bądź 
przedstawicielom lub stowarzyszeniom 
użytkowników portu lotniczego informacji
na temat poszczególnych elementów, na 
podstawie których określa się wysokość 
opłat pobieranych w porcie lotniczym. 
Informacje te powinny obejmować co 
najmniej:

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 4 ust. 1.

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają 
regularne przekazywanie przez 
użytkowników portu lotniczego 

2. W przypadku gdy rozważa się zmianę 
opłat lub nałożenie nowych, państwa 
członkowskie zapewniają przekazywanie 
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zarządzającemu portem lotniczym 
informacji obejmujących w szczególności:

przez użytkowników portu lotniczego 
zarządzającemu portem lotniczym 
informacji obejmujących w szczególności:

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 4 ust. 1.

Poprawka 11
Artykuł 7 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają każdej 
ze stron możliwość ubiegania się o 
interwencję niezależnego organu 
regulacyjnego w przypadku nieosiągnięcia 
porozumienia w sprawie poziomu usług.

2. Państwa członkowskie zapewniają każdej 
ze stron możliwość ubiegania się o 
interwencję niezależnego organu 
regulacyjnego w przypadku nieosiągnięcia 
porozumienia w sprawie poziomu usług.
Państwa członkowskie określają 
szczegółowe warunki, na jakich każda ze 
stron może ubiegać się o interwencję 
niezależnego organu regulacyjnego.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by strony zwracały się do niezależnego organu regulacyjnego dopiero
wtedy, gdy wszystkie możliwości dialogu zostały wyczerpane i pod warunkiem, że istnieją 
poważne powody uzasadniające takie odwołanie.

Poprawka 12
Artykuł 10 ustęp 4

4. W każdym przypadku, gdy zarządzający 
portem lotniczym lub użytkownik portu 
lotniczego pragnie złożyć skargę dotyczącą 
dowolnej sprawy wchodzącej w zakres 
niniejszej dyrektywy, może on przekazać 
taką skargę do niezależnego organu 
regulacyjnego, który, działając 
w charakterze organu rozstrzygającego 
spory, wydaje decyzję w ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi. Niezależny 
organ regulacyjny ma prawo zwrócić się do 
stron, których dotyczy decyzja, 
o przekazanie niezbędnych informacji. 
Decyzje organu regulacyjnego są wiążące.

4. Bez uszczerbku dla istniejących 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
i ustawowych procedur odwoławczych, gdy 
zarządzający portem lotniczym lub 
użytkownik portu lotniczego pragnie złożyć 
skargę dotyczącą dowolnej sprawy 
wchodzącej w zakres niniejszej dyrektywy, 
może on, na warunkach określonych przez 
dane państwo członkowskie, przekazać taką 
skargę do niezależnego organu 
regulacyjnego, który, działając 
w charakterze organu rozstrzygającego 
spory, wydaje decyzję w ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi. Niezależny 
organ regulacyjny ma prawo zwrócić się do 
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stron, których dotyczy decyzja, 
o przekazanie niezbędnych informacji. 
Decyzje organu regulacyjnego są wiążące.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by strony zwracały się do niezależnego organu regulacyjnego dopiero
wtedy, gdy wszystkie możliwości dialogu zostały wyczerpane i pod warunkiem, że istnieją 
poważne powody uzasadniające takie odwołanie. Prawo do odwołania powinno być 
zagwarantowane w ramach systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 13
Artykuł 11 ustęp 1

1. Nie później niż 4 lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z funkcjonowania dyrektywy 
oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiedni wniosek.

1. Nie później niż 4 lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z funkcjonowania dyrektywy, 
zawierające ocenę postępów poczynionych 
w realizacji jej celów, oraz, w stosownych 
przypadkach, odpowiedni wniosek.

Uzasadnienie

Niezależna ocena funkcjonowania dyrektywy powinna być powiązana z postępami 
poczynionymi w stosunku do wyznaczonych celów.


