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II. CEL DOKUMENTU 

Porty lotnicze odgrywają kluczową rolę w branży lotniczej, stanowiąc pomost 

pomiędzy przedsiębiorstwami lotniczymi a pasażerami i nadawcami przesyłek. Pełnią one 

również ważną rolę w procesie tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.  

Zgodnie z przyjętą w dniach 26-27 października 2010 r. na szczycie lotniczym w 

Brugii Deklaracją Brugijską  konieczna jest reforma unijnych przepisów służąca podniesieniu 

konkurencyjności europejskich portów lotniczych i wyeliminowaniu ograniczeń w zakresie 

przepustowości w celu poprawy efektywności poszczególnych ogniw lotniczego łańcucha 

transportowego oraz zapewnienia podróżnym i przedsiębiorcom wyższej jakości usług. Na 

konieczność przeprowadzenia reformy wskazano także w Białej Księdze „Plan utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu” COM (2011) 144, w szczególności w pkt 28, 36 oraz 

załączniku I „Efektywny i zintegrowany system mobilności. Jednolity europejski obszar 

transportu: przepustowość i jakość portów lotniczych.”  
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Dwa główne wyzwania stojące przed europejskimi portami lotniczymi to 

przepustowość i jakość dostarczanych usług. By im sprostać, komunikat zapowiada 

wprowadzenie zmian trzech aktów prawnych. 

III. DOKUMENTY POWIĄZANE  

Biała księga Komisji, zatytułowana: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 

transportu” (COM(2011) 144). 

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Plan działania w zakresie przepustowości, 

efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie COM (2006) 819. 

Trzy wnioski legislacyjne, które wraz z komunikatem stanowią spójny zestaw szczegółowych 

środków: 

 wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach 

lotniczych Unii Europejskiej (Wersja przekształcona) (KOM 2011 827), 

 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylającego 

dyrektywę Rady 96/67/WE (KOM 2011 824) oraz 

 wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia zasad i procedur w 

odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu 

w portach lotniczych Wspólnoty, które uchyli dyrektywę 2002/30/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. (KOM 2011 828) 

IV. STANOWISKO RZĄDU 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie odnosi się przedstawionej przez KE 

inicjatywy nielegislacyjnej i do faktu dostrzeżenia przez Komisję Europejską problemów 

związanych z przepustowością w portach lotniczych.  

Jednocześnie Rząd Rzeczpospolitej Polskiej pragnie wskazać, że o ile proponowany 

pakiet legislacyjny, mający na celu zwiększenie przepustowości istniejącej infrastruktury 

może przyczynić się do zapewnienia jej efektywności i konkurencyjności oraz podmiotów 

funkcjonujących na rynku, to w długim terminie biorąc pod uwagę prognozowany wzrostu 

ruchu lotniczego (wg prognoz Eurocontrol do 2030 roku wzrost między 170-220%
1
) 

proponowane działania mogą okazać się niewystarczające i negatywnie wpływać nie tylko na 

możliwości absorpcji nowego ruchu lotniczego w Europie, ale przede wszystkim na 

konkurencyjność europejskiego sektora transportu lotniczego w ujęciu globalnym.  

W tym miejscu trzeba przytoczyć Rezolucję Parlamentu Europejskiego z 2007 r. w 

sprawie przepustowości portów lotniczych i obsługi naziemnej
2
, która wskazuje, że 

niewystarczająca przepustowość lotnisk i wzrost popytu na transport powietrzny 

najprawdopodobniej doprowadzą do powstania popytu na nowe duże porty lotnicze (według 

badania Eurocontrol ich liczba może osiągnąć 10) oraz portów lotniczych średnich rozmiarów 

(według Eurocontrol – do 15).  

                                                 
1
 EUROCONTROL Long-Term Forecast: IFR Flight Movements 2008-2030 

2
 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przepustowości portów 

lotniczych i obsługi naziemnej: w kierunku bardziej skutecznej polityki (2007/2092(INI)) 
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Wyzwania te także dotyczą nowych państw członkowskich, które są rynkami 

posiadającymi największe tempo wzrostu ruchu lotniczego w UE, przyczyniając się tym 

samym do wzrostu ruchu lotniczego w portach lotniczych „starej 15-stki”. Obsługa tego ruchu 

lotniczego wymaga nowoczesnej infrastruktury lotniskowej będącej w stanie zapewnić 

obywatelom oraz przedsiębiorcom spełnienie potrzeb związanych z mobilnością oraz 

wymianą dóbr, usług i kapitału nie tylko na wewnątrz unijnym rynku, ale w skali globalnej.   

Zdaniem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec powyższych wyzwań transportu 

lotniczego konieczne jest położenie większego nacisku na wskazanie konkretnych działań 

mających na celu monitorowanie oraz faktyczne zwiększenie przepustowości portów 

lotniczych w długim terminie, a w szczególności  modernizacji i rozwoju infrastruktury 

lotniskowej lub budowy nowej infrastruktury, jak również mechanizmów finansowania 

zapewniających zrównoważony wzrost sektora transportu lotniczego w UE w długim okresie. 

Dlatego też zasadne jest podjęcie zdecydowanych działań mających na celu 

przyspieszenie stworzenia wspólnej metodologii oceny przepustowości na szczeblu unijnym 

oraz dokonanie pełnej analizy przepustowści europejskich lotnisk. Powyższe trzeba odnieść 

do przeglądu planowanych inwestycji oraz wyraźnego wskazania działań na szczeblu UE i 

państw członkowskich w zakresie zidentyfikowanych projektów dotyczących budowy nowej 

infrastruktury, ich realizacji oraz finansowania. 

Trzeba podkreślić, że niezwykle ważna jest kwestia finansowania nowej 

infrastruktury, szczególności w nowej perspektywie finansowej. O ile pozytywnym 

kierunkiem jest umożliwienie finansowania rozwoju infrastruktury poprzez nowe instrumenty 

finansowe (obligacje projektowe, LGTT – Loan Guarantee for TEN-T projects), to 

podkreślenia wymaga, iż mimo wskazania w Białej Księdze Transportowej na potrzeby w 

zakresie m.in. rozwoju przepustowości portów lotniczych, obecnie proponowany mechanizm 

Connecting Europe Facility nie będzie miał na celu rozwiązania tych problemów. Biorąc pod 

uwagę prognozy ruchu lotniczego, ograniczenia przepustowości infrastruktury portów 

lotniczych, lotniska będą „wąskimi gardłami” europejskiego systemu transportowego i jeżeli 

nie zapewni się warunków do efektywnego i zrównoważonego rozwoju (także w obszarze 

finansowym), będą posiadały ograniczone możliwości przyjęcia dodatkowej liczby pasażerów 

w długim okresie przekładając się na ograniczenie mobilności obywateli, dóbr, usług oraz 

kapitału, wywierając negatywny wpływ na konkurencyjność gospodarki UE w ujęciu 

globalnym. 

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej pragnie podkreślić wagę inicjatywy Jednolitej 

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz jej technologicznego komponentu SESAR, nie 

tylko dla zwiększania przepustowości i efektywności funkcjonowania europejskiej przestrzeni 

powietrznej, ale także dla funkcjonowania podmiotów na rynku lotniczym w tym portów 

lotniczych. W związku z tym istnieje pilna potrzeba wskazania konkretnego planu działań na 

rzecz integracji zarządzania procesami w przestrzeni powietrznej i portach lotniczych oraz 

stworzenie w pełni zintegrowanego paneuropejskiego systemu gate-to-gate, poprzez pełną 

implementację inicjatywy SES, w szczególności włączenie lotnisk w proces tworzenia celów i 

wskaźników skuteczności działania oraz wdrożenie inicjatywy SESAR.  

V.  UZASADNIENIE STANOWISKA RZĄDU  

Tłok na największych lotniskach europejskich skutecznie utrudnia przemieszczanie się 

pasażerów i w sposób znaczący wpływa na ograniczenie mobilności społeczeństwa. Tego 

rodzaju problemy częściowo rozwiązywane są przez wprowadzanie koordynacji rozkładów 

lotów w portach lotniczych w Europie. Jednakże mechanizm wprowadzania koordynacji jest 

co do zasady wprowadzany jedynie w ściśle określonych warunkach i jedynie na zasadzie 

wyjątku, do czasu rozwiązania problemów z przepustowością. Koordynacja skutkuje jednak 
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zniekształceniem konkurencji między uczestnikami rynku. Wszelkie próby wprowadzenia 

mechanizmów zwiększających efektywne wykorzystania przepustowości w portach 

lotniczych oraz zapewniających jakość dostarczanych usług (skutkujące, np. zmniejszeniem 

opóźnień na lotniskach) według Rzeczypospolitej Polskiej są zjawiskiem pozytywnym, 

szczególnie biorąc pod uwagę, że zwiększanie przepustowości w portach lotniczych jest 

niezwykle kosztowne zarówno pod względem finansowym jak również czasowym. 

 Założeniem komunikatu jest jak najlepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości 

przez państwa członkowskie oraz ciągłe jej zwiększanie, by w miarę możliwości sprostać 

rosnącemu popytowi na przewóz lotniczy. W kontekście zapewnienia skuteczniejszego 

systemu przydziału czasu na start lub lądowanie Rzeczypospolitej Polskiej uważa, iż 

najważniejszym elementem jest wprowadzenie środków zapewniających przejrzystość zasad 

oraz mechanizmów niezakłócających konkurencji na rynku między przewoźnikami 

lotniczymi. Sprawiedliwy i nie dyskryminacyjny dostęp do infrastruktury lotniskowej jest 

najważniejszym elementem umożliwiającym konkurencję między podmiotami, stanowi to 

również ważny czynnik umożliwiający wysoką efektywność funkcjonowania całego systemu 

lotniczego. 

 Ponadto komunikat obejmuje zagadnienia dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu 

emitowanego przez statki powietrzne. Stosowanie środków ograniczających emisję hałasu w 

portach lotniczych jest zjawiskiem pozytywnym, umożliwiającym rozwój lotnictwa w sposób 

zrównoważony. Co więcej, wprowadzanie przepisów umożliwiających stopniowe 

wycofywanie z eksploatacji najgłośniejszych statków powietrznych pozwala państwom oraz 

liniom lotniczym na płynne dostosowanie floty do przepisów unijnych, jak również  wpływa 

na zwiększenie przepustowości lotnisk w aspekcie wymogów środowiskowych. Należy 

jednak zastrzec, że zgodnie z polityką ICAO (rezolucja Zgromadzenia ICAO A33/7 przyjęta 

podczas Zgromadzenia ICAO w dniach 25 IX – 5 X 2001 r.)
3
) zrównoważone zarządzanie 

hałasem powinno się odbywać w oparciu o tzw. 4 filary, które w sposób wyczerpujący 

wykorzystują sposoby walki z hałasem, tj.:  zmniejszenie hałasu u źródła, możliwie najlepsze 

wykorzystanie terenu, wprowadzenie operacyjnych procedur ochrony przed hałasem oraz 

nakładanie ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu. Niestety w 

przedmiotowym komunikacie Komisji nacisk jest kładziony głównie na ostatni filar, 

najbardziej kosztowny z punktu widzenia linii lotniczych. 

Jednocześnie oprócz zwiększania efektywności funkcjonowania lotnisk, działania 

powinny skupiać się na rozwiązaniach, które faktycznie będą zwiększały przepustowość 

infrastruktury, w szczególności na tworzeniu narzędzi i instrumentów ułatwiających budowę i 

finansowanie nowej infrastruktury lotniskowej oraz pełne wdrożenie Jednolitej Europejskiej 

Przestrzeni Powietrznej i jej technologicznego komponentu SESAR przez wszystkich 

interesariuszy inicjatywy. 

Podkreślić należy, że prognozy ruchu lotniczego wskazują, iż polskie porty lotnicze 

obsłużą ok. 78 mln pasażerów w 2035 roku
4
, co powinno stanowić prawie 4 krotny wzrost 

rynku na przestrzeni następnych 25 lat. Taki wzrost ruchu lotniczego będzie wymagał 

infrastruktury zdolnej obsłużyć prognozowaną liczbę operacji i pasażerów przy optymalnym 

standardzie usług. Tylko w portach w sieci TEN-T wartość inwestycji w obecnej 

perspektywie finansowej szacowana jest na ponad 4,5 mld PLN, przy nadal istniejących 

długoterminowych potrzebach inwestycyjnych. 

                                                 
3
 Polityka ta jest również przedstawiana w późniejszych dokumentach ICAO np.: rezolucji A 37/18.  

4
 Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski, Raport cząstkowy 2: Prognoza rozwoju transportu lotniczego w 

Polsce, 22 marca 2010 
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Jednocześnie biorąc pod uwagę prognozy i ograniczenia przepustowości obecnej 

infrastruktury lotniskowej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

analizuje wykorzystanie wszelkich możliwych form i metod pozwalających na pełne 

zaspokojenie potrzeb polskiej gospodarki oraz społeczeństwa i odpowiadających głównym 

założeniom przyjętym przez Komisję Europejską odnośnie intermodalności, ochrony 

środowiska, efektywności i przepustowości oraz bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa 

cywilnego.    

 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywy dotyczące zwiększenia 

intermodalności portów lotniczych z infrastrukturą transportu drogowego i kolejowego. 

Faktem jest, iż wygodny i bezpośredni dojazd na lotnisko w dużej mierze przyczynia się do 

korzystania przez pasażera z tego środka komunikacji publicznej. Jednocześnie rozwiązania 

mające na celu połączenie lotnisk z transportem kolejowym umożliwiają zwiększenie 

efektywności oraz konkurencyjności portów lotniczych, poprzez zwiększenie ich obszarów 

ciążenia, jak również racjonalizację wykorzystania infrastruktury lotniskowej, wynikającej z 

komplementarności i synergii  transportu lotniczego i kolejowego na krótkich trasach.  

 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do poprawy kwestii obsługi 

naziemnej co do zasady jest również pozytywne. Przede wszystkim większej harmonizacji 

wymagają kwestie jakości obsługi celem wyjścia naprzeciw klientom agentów obsługi 

naziemnej – to jest przewoźnikom lotniczym, jak również pasażerom. Korzyści z jak dotąd 

dokonanej liberalizacji w tym zakresie nie są pełne. Jakiekolwiek dalsze zmniejszanie barier 

wejścia na rynek obsługi naziemnej musi być jednak połączone z zapewnieniem odpowiedniej 

jakości i ciągłości obsługi naziemnej przewoźników lotniczych.   

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej sceptycznie podchodzi do funkcjonowania 

Obserwatorium ds. przepustowości w portach lotniczych służącego podnoszeniu świadomości 

i wymianę informacji z Komisją Europejską. Obserwatorium funkcjonuje od 2008 roku, 

jednym z jego zadań było wypracowanie jednolitej metodologii analizy przepustowości w 

europejskich portach lotniczych. Jednakże przez znaczny opór państw członkowskich tego 

celu, jak na razie, nie udało się osiągnąć. 

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zostało opracowane przy uwzględnieniu 

z jednej strony rosnącego znaczenia transportu lotniczego w Europie i na świecie, a z drugiej 

strony narastających problemów związanych z obsługą ruchu lotniczego pojawiających się 

portach lotniczych. 

Poniższe problemy stanowią największe zagrożenie dla rozwoju transportu lotniczego 

na świecie: 

a) groźba zaburzenia konkurencji w stosunku do dostępu podmiotów rynku transportu 

lotniczego do infrastruktury lotniczej, 

b) malejąca ogólna przepustowość portów lotniczych, 

c) brak pełnego dostosowania (zrównanie) przepustowości na ziemi (to jest np. terminali, 

pasów startowych, infrastruktury około-lotniskowej) do przepustowości przestrzeni 

powietrznej, 

d) wzrost znaczenia ograniczeń środowiskowych i norm hałasowych w Europie. 

Dodatkowo – w przypadku rozwiązań wprowadzanych na poziomie unijnym – należy 

mieć na uwadze wpływ przyjmowanego prawodawstwa na konkurencyjność podmiotów 

unijnych względem podmiotów spoza UE.  
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Przy zastosowaniu tego rodzaju rozwiązań należy wziąć pod uwagę również różny 

poziom rozwoju poszczególnych państw europejskich. Należy bowiem zwrócić uwagę nie 

tylko na kwestie związane z rozwojem transportu lotniczego, ale również ogólnej 

infrastruktury transportowej. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, aby proponowane i przyjmowane rozwiązania nie 

wpływały negatywnie na interesy państw i portów lotniczych gdzie przepustowość na chwilę 

obecną jest wystarczająca. Zarówno na podmioty rynkowe, jak i administrację nie powinny 

być nakładane dodatkowe wymagania w przypadku gdy są one w danym momencie zbędne. 

1. Ocena skutków prawnych  

W ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej publikacja komunikatu nie wywołuje konieczności 

zmian w prawie krajowym. 

2. Ocena skutków społecznych  

W ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej publikacja komunikatu nie wywołuje skutków 

społecznych.  

3. Ocena skutków gospodarczych  

Realizacja założeń przedmiotowego komunikatu pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie i 

optymalizację istniejącej infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych UE. 

4. Ocena skutków finansowych  

Sam komunikat i jego postanowienia nie powodują obciążeń finansowych dla budżetu 

krajowego. 

VI. STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład tzw. pakietu lotniskowego były publikowane na 

stronie internetowej ULC wraz z możliwością zgłaszania opinii wobec nich. Do 

KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 

EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 

REGIONÓW: Polityka wobec portów lotniczych w Unii Europejskiej - rozwiązywanie 

kwestii przepustowości i jakości z myślą o promowaniu wzrostu, komunikacji i mobilności 

zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju nie zgłoszono uwag.  

VII. WNIOSKI  

Europejski sektor lotniczy jest wiodącą gałęzią światowej gospodarki stąd nowoczesna 

europejska sieć portów lotniczych jest niezbędna dla realizacji unijnej strategii na rzecz 

wzrostu gospodarczego oraz dla zapewnienia komunikacji na terytorium UE i poza nią, jak 

również mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym 

Rząd RP wyraża ogólną akceptację dla inicjatyw legislacyjnych KE powiązanych z 

niniejszym komunikatem tj.: 

- uchyleniem rozporządzenia 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start 

lub lądowanie w portach lotniczych UE i zastąpienia go rozporządzeniem w sprawie 

wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii 

Europejskiej; 
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- uchyleniem dyrektywy 96/67/WE i zastąpieniem jej rozporządzeniem w sprawie obsługi 

naziemnej w portach lotniczych UE; 

- uchylenia dyrektywy 2002/30/WE i zastąpieni jej rozporządzeniem w sprawie ograniczeń 

działalności spowodowanych poziomem hałasu w portach lotniczych UE w ramach 

zrównoważonego podejścia. 

 

 


