
Ja kub Rut kow ski*

Lot ni cze re la cje Unii Eu ro pej skiej i Sta nów
Zjed no czo nych w Êwie tle umo wy Open Skies

Wst´p

Trans port lot ni czy jest jed nym z naj wa˝ niej szych czyn ni ków wa run -
ku jà cych roz wój bli skich re la cji paƒstw eu ro pej skich i Sta nów Zjed no -
czo nych. Sze ro ki do st´p do szyb kiej i ta niej ko mu ni ka cji, obok in nych
czyn ni ków, wpły nàł na in ten syw ny roz wój po wià zaƒ go spo dar czych, spo -
łecz nych i po li tycz nych paƒstw po obu stro nach Atlan ty ku. Trans port
lot ni czy mógł roz wi jaç si´ tak szyb ko, mi´ dzy in ny mi dzi´ ki po li ty ce po -
szcze gól nych paƒstw zmie rza jà cej do li be ra li za cji prze wo zów. Jed nak ów -
cze sna for mu ła re gu la cji po łà czeƒ lot ni czych, opie ra jà ca si´ na bi la te -
ral nych umo wach mi´ dzy paƒ stwo wych, w wy ni ku da le ko idà cej
in te gra cji kra jów zrze szo nych we Wspól no cie Eu ro pej skiej,1 no we li za cji.
wy czer pa ła si´. W pro ce sie trwa jà cym od lat 80. XX w. Ko mi sja Eu ro -
pej ska, ja ko re pre zen tant Wspól no ty, nie bez opo rów ze stro ny paƒstw
człon kow skich, przej mu je cz´Êç ich kom pe ten cji w za kre sie re gu la cji
trans por tu lot ni cze go.

Po li ty ka lot ni cza Wspól no ty, w za le˝ no Êci od kon kret ne go ob sza ru,
któ re go do ty czy, jest two rzo na przez Ko mi sj´ bàdê sta no wi wy pad ko wà
jej sta no wi ska oraz sta no wisk po szcze gól nych paƒstw człon kow skich.
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* Ja kub Rut kow ski – dok to rant w In sty tu cie Sto sun ków Mi´ dzy na ro do wych Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. Ar ty kuł opie ra si´ na sta nie praw nym z koƒ ca grud nia 2009 r.

1 Trak ta ty Rzym skie z 25.03.1957 r. po wo ła ły do ˝y cia Eu ro pej skà Wspól no t´ Go spo -
dar czà i Eu ro pej skà Wspól no t´ Ener gii Ato mo wej. Mo dy fi ku jà cy Trak ta ty Rzym skie Trak -
tat z Ma astricht z 7.02.1992 r. po wo łał na to miast do ˝y cia Uni´ Eu ro pej skà, któ rej jed -
nym z trzech fi la rów jest zaj mu jà ca si´ m.in. spra wa mi han dlo wy mi Wspól no ta
Eu ro pej ska. W jej skład we szły wcze Êniej sze: Eu ro pej ska Wspól no ta Go spo dar cza i Eu -
ro pej ska Wspól no ta Ener gii Ato mo wej. W ni niej szej pra cy okre Êle nie „Wspól no ta” od -
no si si´ za rów no do Eu ro pej skiej Wspól no ty Go spo dar czej z okre su sprzed no we li za cji
z Ma astricht, jak i do Wspól no ty Eu ro pej skiej z okre su po tej nowelizacji.



W ar ty ku le pod da no ana li zie po li ty k´ lot ni czà Wspól no ty Eu ro pej skiej
wo bec Sta nów Zjed no czo nych. Jej re gu la cje sà wła Ênie wy pad ko wà
stano wisk paƒstw człon kow skich i Ko mi sji. W pra cy szcze gó ło wo omó -
wio no prze pi sy pierw sze go eta pu po ro zu mie nia oraz prze ana li zo wa no
ko rzy Êci pły nà ce z osià gni´ te go kom pro mi su. Pre zen tu je ona do tych cza -
so we re zul ta ty tak ̋ e dru gie go eta pu ne go cja cji.

Uka za no w niej te˝ obec ny stan lot ni czych re gu la cji w ra mach Wspól -
no ty. Sku pio no si´ na sto sun kach lot ni czych Wspól no ty i jej paƒstw
człon kow skich ze Sta na mi Zjed no czo ny mi, re gu lo wa nych w du ̋ ym stop -
niu przez umo w´ Open Skies za war tà 25 kwiet nia 2007 r. w Bruk se li,
a tak ̋ e za ry so wa no per spek ty wy roz wo ju trans atlan tyc kich re la cji lot ni -
czych w ob li czu to czà cych si´ ne go cja cji dru gie go eta pu umo wy. 

Dla lep sze go zro zu mie nia za gad nieƒ ze wn´trz nych re la cji lot ni czych
Unii na le ̋ y za pre zen to waç re gu la cje do ty czà ce prze wo zów mi´ dzy paƒ -
stwa mi człon kow ski mi. Prze wo zy we wnàtrz w spól no to we2 sà re gu lo wa -
ne głów nie przez roz po rzà dze nie 1008/2008.3 Po wsta ło ono w wy ni ku
no we li za cji prze pi sów wpro wa dzo nych trze cim pa kie tem li be ra li za cyj -
nym z po czàt ku lat 90. XX w.4 i obej mu je wszel kie za gad nie nia trans -
por tu lot ni cze go re gu lo wa ne na po zio mie wspól no to wym, za czy na jàc od
kon ce sjo no wa nia prze woê ni ków lot ni czych przez do st´p do tras i ta ry -
fy po bie ra ne przez prze woê ni ków po za gad nie nia zwià za ne z bez pie czeƒ -
stwem. Clue li be ra li za cji prze wo zów we wnàtrz Wspól no ty po le ga na
umo˝ li wie niu wy ko ny wa nia po łà czeƒ wszyst kim li niom za re je stro wa nym
na jej te re nie, rów nie˝ w ra mach jed ne go paƒ stwa. 

Prze ko na nie paƒstw człon kow skich, aby prze ka za ły Ko mi sji swo je
pre ro ga ty wy w za kre sie we wn´trz ne go trans por tu lot ni cze go, nie by ło
ła twe i trwa ło kil ka na Êcie lat. Jed nak o wie le trud niej szym wy zwa niem
dla Ko mi sji jest na kło nie nie kra jów Unii do prze ka za nia jej swo ich kom -
pe ten cji w za kre sie re gu la cji trans por tu lot ni cze go na tra sach łà czà cych
Wspól no t´ z paƒ stwa mi trze ci mi. To kwe stia o wie le bar dziej kon tro -
wer syj na, de cy du jà cà ro l´ w ewo lu cji pra wo daw stwa w tym za kre sie od -
gry wał za tem i praw do po dob nie b´ dzie od gry wał w przy szło Êci Try bu nał
Spra wie dli wo Êci Wspól not Eu ro pej skich. 
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2 Prze wo zy we wnàtrz w spól no to we, czy li ta kie, w któ rych za rów no punkt po czàt ko wy,
jak i koƒ co wy znaj du jà si´ na te re nie paƒstw człon kow skich. 

3 Roz po rzà dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 1008/2008, Dz.Urz. UE, L 293,
31.10.2008, s. 3–20.

4 Prze wo zy we wnàtrz w spól no to we zo sta ły zli be ra li zo wa ne trze ma pa kie ta mi stop nio -
wo po gł´ bia jà cy mi za kres de re gu la cji (1990, 1992, 1993). 



We dług da nych Ko mi sji po łà cze nia lot ni cze po za Wspól no t´ sta no -
wi ły na po czàt ku lat 90. oko ło 70% wszyst kich wy ko ny wa nych przez eu -
ro pej skich prze woê ni ków.5 Dla po rów na nia: tra sy mi´ dzy na ro do we sta -
no wi ły dla ame ry kaƒ skich prze woê ni ków oko ło 30% ich po łà czeƒ.
Po wa˝ ny uszczer bek w kon ku ren cyj no Êci eu ro pej skich prze woê ni ków
w opi nii Ko mi sji po wo do wa ło roz drob nie nie eu ro pej skie go ryn ku. Na sku -
tek te go bo wiem wspól no to wi prze woê ni cy ry wa li zo wa li mi´ dzy so bà, za -
miast sku piç Êrod ki na kon ku ro wa niu z przed si´ bior stwa mi z in nych re -
gio nów Êwia ta.6 Dla te go tak wa˝ ne by ło, aby za raz po li be ra li za cji ryn ku
we wn´trz ne go na stà pi ła de re gu la cja sto sun ków ze wn´trz nych, gdy˝ do -
pie ro ona po zwo li ła by czer paç ko rzy Êci ze wspól ne go ryn ku lot ni cze go.

1. Sta ra nia Ko mi sji zmie rza jà ce do uzy ska nia 
ro li ne go cja to ra po ro zu mie nia z USA

Gdy na po czàt ku lat 90. UE zma ga ła si´ z pro ble ma mi li be ra li za cji
ryn ku we wn´trz ne go, w Sta nach Zjed no czo nych zli be ra li zo wa ny ry nek
funk cjo no wał od po nad dzie si´ ciu lat. Pod ko niec lat 70. na stà pi ła w USA
de re gu la cja prze wo zów we wn´trz nych i od te go cza su Wa szyng ton dà -
˝ył do sze ro kie go otwar cia mi´ dzy na ro do wych ryn ków lot ni czych dla swo -
ich prze woê ni ków. 

W mar cu 1992 r. ad mi ni stra cja ame ry kaƒ ska wy ra zi ła za miar za -
war cia po ro zu mieƒ ty pu open skies ze wszyst ki mi eu ro pej ski mi paƒ stwa -
mi, któ re b´ dà skłon ne do otwar cia swe go ryn ku lot ni cze go. W sierp niu
te go sa me go ro ku spre cy zo wa ła po j´ cie po ro zu mie nia open skies. Naj -
wa˝ niej sze je go ele men ty to: za pew nie nie ko rzy sta nia ze wszyst kich ta -
ras mi´ dzy Sta na mi Zjed no czo ny mi a kra jem, z któ rym za wie ra na jest
umo wa, wszyst kim prze woê ni kom z tych dwóch paƒstw oraz nie li mi to -
wa nie licz by ofe ro wa nych miejsc i cz´ sto tli wo Êci lo tów na tra sach łà czà -
cych oba uma wia jà ce si´ kra je. War to pod kre Êliç, ˝e ce lem po li ty ki open
skies, choç w za ło ̋ e niu obej mo wa ła wszyst kie paƒ stwa eu ro pej skie, by -
ło do pro wa dze nie do otwar cia dla ame ry kaƒ skich prze woê ni ków trzech
naj wa˝ niej szych eu ro pej skich ryn ków: bry tyj skie go, nie miec kie go i fran -
cu skie go. Umo wy z mniej szy mi kra ja mi mia ły mieç głów nie cha rak ter
pro pa gan do wy, ale przyj mo wa no te˝, ̋ e skło nià Wiel kà Bry ta ni´, Niemcy
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5 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil COM/92/434, aka pi ty 4–7,
O.J., C 216, 11.8.1993, s. 15.

6 Ibi dem, aka pi ty 18–21.



i Fran cj´, ze wzgl´ du na re la tyw ne po gor sze nie si´ po zy cji kon ku ren cyj -
nej ich prze woê ni ków, do za war cia po ro zu mieƒ ty pu open skies z USA.

Ko mi sja mia ła am bi cj´ pod j´ cia ne go cja cji wszyst kich po ro zu mieƒ
lot ni czych z paƒ stwa mi trze ci mi. Za pod sta w´ praw nà do ta kie go dzia -
ła nia uwa ̋ a ła wy ro ki Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo Êci w spra -
wie AETR z 1970 r.7 oraz w spra wie Ah med Sa eeds z 1989.8 W wy ro ku
ogło szo nym w 1970 r. try bu nał dał Ko mi sji pra wo ne go cjo wa nia umów
mi´ dzy na ro do wych, je Êli ma jà wpływ na ry nek we wn´trz ny Wspól no ty.
Na to miast w wy ro ku z 1989 r. po twier dził, ˝e prze pi sy do ty czà ce kon -
ku ren cji za war te w Trak ta cie usta na wia jà cym Wspól no t´ Eu ro pej skà sà
wià ̋ à ce dla umów usta la jà cych opła ty za prze wóz mi´ dzy UE a paƒ -
stwa mi trze ci mi.9

W 1990 r. Ko mi sja przed sta wi ła bar dzo da le ko idà cà pro po zy cj´ li -
be ra li za cji lot ni czych re la cji ze wn´trz nych Wspól no ty.10 Jed nak wo bec
zbyt ra dy kal ne go po dej Êcia Ko mi sji oraz rów no cze sne go du ̋ e go za an ga -
˝o wa nia Ra dy w fi na li za cj´ pro jek tu li be ra li za cji we wn´trz nej pro jekt zo -
stał przez Ra d´ od rzu co ny.11 Kie dy pra ce nad pa kie tem we wn´trz nym
zo sta ły wła Êci wie za koƒ czo ne, w paê dzier ni ku 1992 r. Ko mi sja przed -
sta wi ła ko lej nà, ju˝ nie tak ra dy kal nà, pro po zy cj´ re gu la cji sto sun ków
ze wn´trz nych.12

Choç Ko mi sja zła go dzi ła swo je sta no wi sko, jej pro jekt za kła dał, ˝e
UE po sia da wy łàcz ne kom pe ten cje w za kre sie ze wn´trz nych sto sun ków
lot ni czych paƒstw człon kow skich. Pro po zy cja prze wi dy wa ła po wie rze -
nie Ra dzie de cy zji o wsz cz´ ciu i za kre sie ne go cja cji umów lot ni czych
z paƒ stwa mi trze ci mi. Ne go cja cje ta kie mia ły by byç pro wa dzo ne przez
Ko mi sj´ w gra ni cach man da tu przy zna ne go przez Ra d´.13

Głów ny mi ce la mi, ja kie przy Êwie ca ły Ko mi sji przy ini cjo wa niu pra -
wo daw stwa w za kre sie li be ra li za cji lot ni czych sto sun ków ze wn´trz nych,
by ły: za cie Ênia nie re la cji Wspól no ty z resz tà Êwia ta, do st´p noÊç po łà czeƒ
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7 ETS, Spra wa C -22/70.
8 ETS, Spra wa C -66/86.
9 H. Ste vens, Trans port Po li cy in the Eu ro pe an Union, Pal gra ve Mac mil lan, New York

2004, s. 166.
10 Pro po sal for a Co un cil de ci sion on a con sul ta tion and au tho ri za tion pro ce du re for

agre ements con cer ning com mer cial avia tion re la tions be twe en mem ber sta tes and third
co un tries COM/90/17.

11 J. Bal fo ur, Eu ro pe an Com mu ni ty Air Law, But ter wor ths, Lon don 1995, s. 266.
12 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil – air trans port re la tions with

third co un tries COM/92/434, O.J., C 216, 11.8.1993, s. 15.
13 J. Bal fo ur, Eu ro pe an Com mu ni ty..., op.cit., s. 267.



w nie wy gó ro wa nych ce nach oraz kon ku ren cyj noÊç unij ne go prze my słu
lot ni cze go w ska li glo bal nej.14

Ko lej nym istot nym po wo dem po dej mo wa nia dzia łaƒ na tym po lu
przez Ko mi sj´ był za miar wy eli mi no wa nia rze ko mej nie zgod no Êci z pra -
wem wspól no to wym cz´ Êci do tych cza so wych umów bi la te ral nych przez
za stà pie nie ich umo wa mi za wie ra ny mi w imie niu paƒstw człon kow skich
przez Wspól no t´.15 Naj wa˝ niej szà kwe stià wy ma ga jà cà zda niem Ko mi -
sji zmia ny by ła klau zu la na ro do wa, znaj du jà ca si´ w wi´k szo Êci bi la te -
ral nych umów lot ni czych. Da wa ła ona paƒ stwu trze cie mu pra wo od mo -
wy udzie le nia zgo dy na ope ro wa nie z kra ju człon kow skie go prze woê ni ka
nie za re je stro wa ne go w tym paƒ stwie człon kow skim. W ten spo sób np.
li nia lot ni cza z sie dzi bà w Hisz pa nii, ale kon tro lo wa na przez pod mio ty
bry tyj skie, mo gła nie uzy skaç zgo dy USA na re ali za cj´ po łà czeƒ mi´ dzy
Hisz pa nià a Sta na mi Zjed no czo ny mi. Do mo men tu po wsta nia Wspól -
ne go Ryn ku pro blem ten prak tycz nie nie ist niał, gdy˝ re gu la cje po szcze -
gól nych paƒstw nie po zwa la ły na kon tro lo wa nie li nii lot ni czej przez ka -
pi tał po cho dzà cy z in ne go kra ju. Po li be ra li za cji ryn ku sta ło si´ nie mal
pew ne, ˝e kwe stià cza su jest to, kie dy nie spój noÊç pra wa wspól no to we -
go i umów bi la te ral nych z paƒ stwa mi trze ci mi da o so bie znaç. 

Ko mi sja uzna wa ła umo wy bi la te ral ne za wie ra jà ce klau zu l´ na ro do -
wà za nie zgod ne z unij nym pra wem jesz cze przed li be ra li za cjà ryn ku
we wn´trz ne go.16 W pro po zy cji z 1992 r. za le ci ła re ne go cja cj´ umów za -
wie ra jà cych klau zu l´ na ro do wà, a no wo za wie ra ne mia ły byç ju˝ ta kich
prze pi sów po zba wio ne.17

Jed nak ar gu men ta cja Ko mi sji, opie ra jà ca si´ na art. 133 Trak ta tu
usta na wia jà ce go Wspól no t´ Eu ro pej skà,18 zo sta ła oba lo na opi nià 1/94
wy da nà przez try bu nał, któ ra sta no wi ła, ˝e ne go cja cje te go ty pu le ̋ à
w kom pe ten cjach za rów no Ko mi sji, jak i Ra dy.19

W 1996 r. Ra da przy zna ła Ko mi sji man dat do ne go cja cji po ro zu mie -
nia z USA. Na je go pod sta wie Ko mi sja mia ła wy ne go cjo waç ra my praw -
ne umo wy o wspól nym ob sza rze lot ni czym. Po nie wa˝ jed nak man dat
nie prze wi dy wał upo wa˝ nie nia Ko mi sji do ne go cjo wa nia praw prze wozo -
wych, stro na ame ry kaƒ ska, któ ra chcia ła za wrzeç kom plek so we po rozu -
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14 COM/92/434, op.cit., aka pit 24.
15 Ibi dem, aka pit 13.
16 COM/90/17, op.cit., aka pit 14.
17 J. Bal fo ur, Eu ro pe an Com mu ni ty..., op.cit., s. 281.
18 Ar ty kuł 133 Trak ta tu usta na wia jà ce go Wspól no t´ Eu ro pej skà da je Ko mi sji pra wo

ne go cjo wa nia umów han dlo wych z paƒ stwa mi trze ci mi.
19 H. Ste vens, op.cit., s. 166.



mie nie, ju˝ w kwiet niu 1997 r. wy co fa ła si´ z roz mów i skon cen tro wa -
ła na bi la te ral nych ne go cja cjach z po szcze gól ny mi paƒ stwa mi człon kow -
ski mi.20

Nie wi dzàc in nej dro gi uzy ska nia pra wa do ne go cjo wa nia po ro zu mie -
nia z USA, Ko mi sja w 1998 r. po zwa ła przed Eu ro pej ski Try bu nał Spra -
wie dli wo Êci w Luk sem bur gu za na ru sze nie pra wa wspól no to we go osiem
kra jów Unii po sia da jà cych dwu stron ne li be ral ne po ro zu mie nia o trans -
por cie lot ni czym z USA.21 Wiel ka Bry ta nia; C -467/98 Ko mi sja v. Da nia;
C -468/98 Ko mi sja v. Szwe cja; C -469/98 Ko mi sja v. Fin lan dia; C -471/98
Ko mi sja v. Bel gia; C -472/98 Ko mi sja v. Luk sem burg; C -475/98 Ko mi sja
v. Au stria; C476/98 Ko mi sja v. Niem cy, O.J., C 323, 21.12.2002, s. 1–8.
Owo na ru sze nie mia ło miej sce zda niem Ko mi sji na dwóch płasz czy -
znach. Sta ła ona na sta no wi sku, ˝e jej wy łàcz ne pra wo do ne go cjo wa -
nia te go ty pu po ro zu mieƒ zo sta ło po gwał co ne, a klau zu le na ro do we, za -
war te w po szcze gól nych umo wach, na ru sza jà prze pi sy pra wa
wspól no to we go do ty czà ce pro wa dze nia dzia łal no Êci w in nym paƒ stwie
człon kow skim.22 Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo Êci wy dał wy rok, na -
zy wa ny wy ro kiem Open Skies, 5 li sto pa da 2002 r. Je Êli cho dzi o wy łàcz -
ne kom pe ten cje Ko mi sji w za kre sie ne go cjo wa nia po ro zu mieƒ z kra ja -
mi trze ci mi, przy znał jej ra cj´ tyl ko cz´ Êcio wo, na to miast cał ko wi cie
po parł jej sta no wi sko w kwe stii na ru sze nia pra wa do pro wa dze nia dzia -
łal no Êci w in nym paƒ stwie człon kow skim. Wy rok dał Ko mi sji pod sta w´
do wy st´ po wa nia prze ciw kra jom Unii, je Êli nie b´ dà chcia ły z nià współ -
pra co waç w za kre sie li be ra li za cji trans por tu lot ni cze go.

3. Kon se kwen cje wy ro ku try bu na łu

Wy rok Open Skies, po dob nie jak wcze Êniej sze, w spra wach No uvel -
les Fron tie res i Ah med Sa eed, wy warł ogrom ny wpływ na roz wój wspól -
no to we go lot nic twa. 

Pierw szà i praw do po dob nie naj wa˝ niej szà kon se kwen cjà jest roz dzie -
le nie mi´ dzy paƒ stwa człon kow skie a UE upraw nieƒ do ne go cjo wa nia
po szcze gól nych ele men tów umów o trans por cie lot ni czym z kra ja mi trze -
ci mi. Wpraw dzie paƒ stwa za cho wa ły kom pe ten cje w za kre sie ne go cjo -
wa nia praw prze wo zo wych, naj wa˝ niej sze go ele men tu umów o trans -
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20 Ibi dem, s. 166.
21 ETS, spra wy: C -466/98 Ko mi sja v.
22 J. Bal fo ur, EC exter nal avia tion re la tions the Com mu ni ty’s in cre asing ro le, and the

new EC/US agre ement, „Com mon Mar ket Law Re view” vol.45/2008, s. 446.



por cie lot ni czym, jed nak po wy ro ku try bu na łu nie mo gły ju˝ za wie raç
po ro zu mieƒ bez współ pra cy z Ko mi sjà. Wspól no ta, w któ rej imie niu wy -
st´ pu je Ko mi sja, uzy ska ła wy łàcz ne pra wo do ne go cjo wa nia spraw zwià -
za nych z kom pu te ro wy mi sys te ma mi re zer wa cji (CRS) i ta ry fa mi oraz
do przy dzia łu tzw. slo tów, czy li cza sów ope ra cji na lot ni skach. Za ist nia -
ła sy tu acja spra wi ła, ˝e – mi mo teo re tycz nej mo˝ li wo Êci ne go cjo wa nia
nie za le˝ nych umów przez Ko mi sj´ (w spra wie CRS, ta ryf i slo tów) oraz
przez paƒ stwa człon kow skie (w spra wie praw prze wo zo wych) – w prak -
ty ce prze ko na nie paƒ stwa trze cie go do ne go cjo wa nia osob nych po ro zu -
mieƒ z Ko mi sjà, a osob nych z paƒ stwa mi człon kow ski mi jest ma ło praw -
do po dob ne.

Wo bec te go wy rok, mi mo wy raê ne go roz dzie le nia kom pe ten cji w za -
kre sie ne go cjo wa nia umów lot ni czych, stwo rzył sy tu acj´, w któ rej Ko -
mi sja i paƒ stwa człon kow skie sà zmu szo ne współ pra co waç przy ne go -
cjo wa niu i za wie ra niu po ro zu mieƒ z paƒ stwa mi trze ci mi. Bez współ pra cy
roz wój i li be ra li za cja sto sun ków lot ni czych z kra ja mi trze ci mi by ły by prak -
tycz nie nie mo˝ li we. 

Z dru giej stro ny UE i jej paƒ stwa człon kow skie, wy st´ pu jàc ja ko je -
den pod miot, dys po nu jà znacz nie sil niej szà po zy cjà ne go cja cyj nà, ni˝ gdy
pro wa dzà roz mo wy sa mo dziel nie. Ma to nie ba ga tel ne zna cze nie w przy -
pad ku ne go cja cji po ro zu mie nia z tak sil nym part ne rem, ja kim sà Sta ny
Zjed no czo ne. 

W Êwie tle po wy˝ sze go mo˝ na za uwa ̋ yç, ˝e wy rok, choç po zo sta wił
kom pe ten cje w za kre sie przy zna wa nia praw prze wo zo wych paƒ stwom
człon kow skim, otwo rzył Ko mi sji dro g´ do ne go cjo wa nia umów o trans -
por cie lot ni czym. B´ dzie ona od tàd dys po no waç wła sny mi upo wa˝ nie -
nia mi po twier dzo ny mi wy ro kiem Open Skies oraz man da tem do ne go -
cja cji praw prze wo zo wych, uzy ski wa nym ka˝ do ra zo wo od paƒstw
człon kow skich.

4. Ne go cja cje umo wy o trans por cie lot ni czym

Wy rok ETS skło nił do dzia ła nia kra je Wspól no ty. Zgod nie z prze wi -
dy wa nia mi ob ser wa to rów wspól no to wo -ame ry kaƒ skich re la cji lot ni -
czych w 2003 r. Ra da Mi ni strów Trans por tu przy zna ła Ko mi sji man dat
do re ne go cja cji w imie niu paƒstw człon kow skich po ro zu mieƒ o trans -
por cie lot ni czym z kra ja mi trze ci mi tak, aby by ły zgod ne z pra wem wspól -
no to wym. Ra da ze zwo li ła kra jom Unii na dal sze za wie ra nie bi la te ralnych
umów o trans por cie lot ni czym, jed nak ̋ e pod wa run kiem za pew nie nia
ich peł nej zgod no Êci z pra wem wspól no to wym. Na tym samym po sie -
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dze niu wy da ła Ko mi sji man dat do ne go cja cji po ro zu mie nia ze Sta na mi
Zjed no czo ny mi.23

Przy zna jàc Ko mi sji man dat, paƒ stwa człon kow skie ob da rzy ły jà
upraw nie nia mi do ne go cjo wa nia kom plek so wej dwu stron nej umo wy ze
Sta na mi Zjed no czo ny mi. Re zul ta tem mia ło byç stwo rze nie Otwar te go
Ob sza ru Lot ni cze go – OAA,24 czy li cał ko wi te zli be ra li zo wa nie trans por -
tu lot ni cze go mi´ dzy kra ja mi Wspól no ty a Sta na mi Zjed no czo ny mi. Man -
dat obej mo wał ne go cja cje na st´ pu jà cych kwe stii: do st´ pu do ryn ków,
praw prze wo zo wych, cz´ sto tli wo Êci wy ko ny wa nia po łà czeƒ, spraw zwià -
za nych z wła sno Êcià i kon tro là li nii lot ni czych, przy dzia łu slo tów na lot -
ni skach, le asin gu sa mo lo tów, za gad nieƒ bez pie czeƒ stwa, sto so wa nia za -
sad kon ku ren cji. In ny mi sło wy Ko mi sja by ła wład na ne go cjo waç
kom plek so we po ro zu mie nie, obej mu jà ce wszyst kie kwe stie zwià za ne
z ko mu ni ka cjà lot ni czà.25 Szcze gó ły man da tu ne go cja cyj ne go ni gdy nie
zo sta ły jed nak upu blicz nio ne. 

Stro na eu ro pej ska li czy ła, ˝e ne go cja cje do pro wa dzà do stwo rze -
nia wspól ne go ryn ku lot ni cze go po obu stro nach Atlan ty ku. Idea
TCAA26/OAA ist nia ła w li te ra tu rze od po czàt ku lat 90. Od zwier cie dla ła
dà ̋ e nia do roz sze rze nia li be ra li za cji re gio nal nej na grunt po nadre gio -
nal ny. Ocze ki wa no, ˝e utwo rze nie TCAA po wtó rzy suk ces, któ ry dzi´ ki
re gio nal nej de re gu la cji od niósł naj pierw ame ry kaƒ ski, a póê niej wspól -
no to wy ry nek lot ni czy. Utwo rze nie TCAA ozna cza ło by po wsta nie jed no -
li te go ob sza ru lot ni cze go, któ ry w prak ty ce dzia łał by jak prze strzeƒ jed -
ne go paƒ stwa. Ko niecz ne by ło by wów czas wy ło nie nie re pre zen ta cji te go
ob sza ru wo bec paƒstw trze cich. Ogra ni cza nie prze j´ç i łà cze nia prze -
woê ni ków w ra mach ob sza ru by ło by do pusz czal ne je dy nie z uwa gi na
za gro ̋ e nie dla swo bod nej kon ku ren cji, nie mo˝ li we na to miast – ze
wzgl´ du na przy na le˝ noÊç paƒ stwo wà prze woê ni ków. Ta ki za kres li be -
ra li za cji ryn ku trans atlan tyc kie go, w mo men cie po wsta wa nia idei TCAA,
wy da wał si´ uto pij ny, rów nie˝ dziÊ du ̋ a cz´Êç za ło ̋ eƒ TCAA jest bar dzo
da le ka od re ali za cji. 

Ne go cja cje po ro zu mie nia mi´ dzy Wspól no tà i jej paƒ stwa mi człon -
kow ski mi a Sta na mi Zjed no czo ny mi roz po cz´ ły si´ w paê dzier ni ku 2003
r. Bar dzo szyb ko oka za ło si´, ˝e za kres kon ce sji, ja ki chcia ła osià gnàç
stro na eu ro pej ska, jest prak tycz nie nie mo˝ li wy do uzy ska nia wo bec bar -
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23 Ibi dem, s. 448.
24 OAA – Open Avia tion Area.
25 T. So ames, G. Go eteyn, P. Ca me sa sca, Eu ro pe an avia tion law: new wings unfol -

ding, „Air & Spa ce Law” vol. XXIX/2 (April 2004), s. 128–129.
26 TCAA – Trans atlan tic Com mon Avia tion Area.



dzo kon ser wa tyw nej po sta wy Ame ry ka nów. Ju˝ na wst´ pie ne go cja cji sta -
ło si´ ja sne, ˝e ide´ TCAA trze ba b´ dzie odło ̋ yç ad ac ta.

Ne go cja to rzy ame ry kaƒ scy nie by li skłon ni do za ak cep to wa nia ˝ad -
nych prze pi sów za pew nia jà cych wi´k sze za an ga ̋ o wa nie ka pi ta ło we stro -
ny eu ro pej skiej w prze woê ni ków z USA. By ła to jed na z naj bar dziej bro -
nio nych przez nich kwe stii. Ta kie po dej Êcie do spraw wła sno Êci prak tycz nie
prze kre Êla ło mo˝ li woÊç ukształ to wa nia si´, przez prze j´ cia i akwi zy cje,
trans atlan tyc kich li nii lot ni czych, a prze cie˝ po wsta nie ta kich przed si´ -
biorstw wy da je si´ na tu ral nà kon se kwen cjà glo ba li za cji. Pro ces po wsta -
wa nia trans na ro do wych przed si´ biorstw mo˝ na ob ser wo waç w go spo dar -
ce za chod nie go Êwia ta od de kad, jed nak trans port lot ni czy po zo sta je jed nà
z nie wie lu ga ł´ zi go spo dar ki sku tecz nie opie ra jà cych si´ te mu pro ce so wi. 

Dru gà kwe stià istot nà dla stro ny eu ro pej skiej, a od rzu ca nà przez
Ame ry ka nów, by ło umo˝ li wie nie wspól no to wym prze woê ni kom wy ko ny -
wa nia prze wo zów we wn´trz nych w USA .27 Pra wo ta kie by ło by oczy wi -
Êcie przy zna ne na za sa dzie wza jem no Êci ame ry kaƒ skim li niom lot ni czym
w kra jach eu ro pej skich. Jed nak ze wzgl´ du na spe cy fi k´ geo gra ficz nà
prze wo zy we wn´trz ne w po szcze gól nych kra jach eu ro pej skich dla ame -
ry kaƒ skich prze woê ni ków ma jà bar dzo ma łe zna cze nie.28 Po sia da jàc pra -
wo prze wo zu mi´ dzy dwo ma kra ja mi Wspól no ty, czy li tzw. szó stà wol -
noÊç, ame ry kaƒ scy prze woê ni cy, ze wzgl´ du na re la tyw nie ma łà
po wierzch ni´ paƒstw eu ro pej skich oraz roz pro sze nie wa˝ nych oÊrod ków
w ró˝ nych kra jach, na wet bez pra wa ka bo ta ̋ u uzy ski wa li by do st´p do
naj bar dziej atrak cyj nych tras.29

Zda jàc so bie spra w´ z tych ró˝ nic, eu ro pej scy ne go cja to rzy ar gu men -
to wa li, ˝e szó sta wol noÊç dla ame ry kaƒ skich prze woê ni ków na tra sach
mi´ dzy kra ja mi Wspól no ty jest ekwi wa lent na do pra wa ka bo ta ̋ u dla eu -
ro pej skich prze woê ni ków w USA.30 To ro zu mo wa nie nie wàt pli wie lo gicz -
ne, z praw ne go punk tu wi dze nia jed nak wspo mnia ne pro po zy cje nie były
pro por cjo nal ne.31

125

J.Rut kow ski, Lot ni cze re la cje UE i Sta nów Zjed no czo nych...

27 Ka bo ta˝.
28 Dla przy kła du: pra wo Uni ted Air li nes do ope ro wa nia na tra sie No wy Jork−War -

sza wa−Kra ków wy da je si´ nie współ mier ne do pra wa wy ko ny wa nia po łà czeƒ przez LOT
na tra sie War sza wa–No wy Jork–Los An ge les. 

29 T. Ta tel man, Le gal de ve lop ment in in ter na tio nal ci vil avia tion, Con gres sio nal Re -
se arch Se rvi ce, 25.08.2006, s. 3,, 4.05.2009. 

30 Dla przy kła du: pra wo Uni ted Air li nes do ope ro wa nia na tra sie No wy Jork–Lon dyn–
War sza wa mo˝ na po rów ny waç z pra wem LOT -u do ope ro wa nia na wspo mnia nej tra sie
War sza wa–No wy Jork–Los An ge les.

31 A. Men del sohn, The USA and the EU – avia tion re la tions: an im pas se or an oppor -
tu ni ty?, „Air & Spa ce Law” vol. XXIX/4–5.11.2004, s. 270.



Przy zna nie wol no Êci lot ni czych ogra ni czo no wi´c do sze Êciu pierw -
szych, nie włà cza jàc do umo wy pra wa ka bo ta ̋ u.

W trak cie ne go cjo wa nia umo wy stro ny sku pi ły si´ na spra wach mniej
kon tro wer syj nych. Naj wa˝ niej szà kwe stià dla Eu ro pej czy ków by ło do pro -
wa dze nie do uzna nia przez Ame ry ka nów przy na le˝ no Êci wspól no to wej
prze woê ni ków. Go dzàc si´ na ta kie prze pi sy, USA roz po zna wa ły by, obok
przy na le˝ no Êci li nii lot ni czej do paƒ stwa jej re je stra cji, rów nie˝ przy na -
le˝ noÊç do Wspól no ty. Krok ta ki po zwo lił by na za sto so wa nie w umo wie
klau zu li wspól no to wej. Wy eli mi no wa ło by to wy ka za nà przez ETS nie -
zgod noÊç z unij nym pra wem wcze Êniej szych bi la te ral nych umów ze Sta -
na mi Zjed no czo ny mi za wie ra nych przez po szcze gól ne paƒ stwa człon -
kow skie. Wpro wa dze nie do umo wy klau zu li wspól no to wej mia ło
umo˝ li wiç unij nym prze woê ni kom wy ko ny wa nie po łà czeƒ do USA z do -
wol ne go paƒ stwa człon kow skie go, nie za le˝ nie od miej sca re je stra cji prze -
woê ni ka. 

Praw do po dob nie jed nà z naj trud niej szych kwe stii pod czas ne go cjo -
wa nia po ro zu mie nia był do st´p do lot ni ska He ath row w Lon dy nie. To
nie wàt pli wie naj wa˝ niej szy port lot ni czy w UE. Ogrom ne za tło cze nie
i prak tycz nie za blo ko wa ne mo˝ li wo Êci zwi´k sza nia prze pu sto wo Êci pro -
wa dzà do sy tu acji, w któ rej nie ka˝ da li nia lot ni cza ma szan se uzy skaç
slo ty na He ath row. Umo˝ li wie nie szer sze go do st´ pu do te go lot ni ska by -
ło jed nym z głów nych te ma tów wcze Êniej szych ne go cja cji po ro zu mie nia
lot ni cze go mi´ dzy Wiel kà Bry ta nià a Sta na mi Zjed no czo ny mi. Na mo -
cy po ro zu mie nia mi´ dzy ty mi kra ja mi na tra sach trans atlan tyc kich z He -
ath row mo gły ope ro waç wy łàcz nie czte ry li nie lot ni cze: dwie bry tyj skie
– Bri tish Air ways i Vir gin Atlan tic, oraz dwie ame ry kaƒ skie – Uni ted Air -
li nes i Ame ri can Air li nes. Po wszech nie uwa ̋ a si´, ˝e ch´ç utrzy ma nia
przez Bry tyj czy ków ta kie go sta nu i nie do pusz cze nie do wej Êcia do te go
por tu lot ni cze go wi´k szej licz by ame ry kaƒ skich prze woê ni ków by ło wcze -
Êniej głów nà przy czy nà nie za war cia bi la te ral nej umo wy open skies mi´ -
dzy Wiel kà Bry ta nià i USA. 

Osta tecz nie pod pi sa nie po ro zu mie nia o trans por cie lot ni czym mi´ -
dzy Wspól no tà i jej paƒ stwa mi człon kow ski mi a Sta na mi Zjed no czo ny -
mi, po tocz nie na zy wa ne go umo wà Open Skies, na stà pi ło w Bruk se li 25
kwiet nia 2007 r. Stro ny nie do szły do po ro zu mie nia w naj bar dziej kon -
tro wer syj nych kwe stiach, ta kich jak po łà cze nia ka bo ta ̋ o we i roz sze rze -
nie li mi tów in we sty cyj nych w prze woê ni ków. Umo wa za wie ra jed nak
klau zu l´ wspól no to wà i da je pra wo do ob słu gi po łà czeƒ w ra mach sze -
Êciu pierw szych wol no Êci lot ni czych. Nie jest to wi´c urze czy wist nie nie
idei OAA, lecz je dy nie umo wa ty pu open skies. W ko lej nej cz´ Êci ar ty -
ku łu przed sta wio ne zo sta nà po szcze gól ne jej prze pi sy. 
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5. Po sta no wie nia umo wy Open Skies

Umo wa o trans por cie lot ni czy m32 zo sta ła pod pi sa na przez przed sta -
wi cie li: Sta nów Zjed no czo nych, wszyst kich paƒstw człon kow skich UE
i Ko mi sji. Wszyst kie re pre zen to wa ne stro ny sà zwià za ne jej po sta no wie -
nia mi. W pre am bu le wy ra ̋ a jà ch´ç roz wi ja nia mi´ dzy na ro do we go trans -
por tu lot ni cze go w opar ciu o kon ku ren cj´ mi´ dzy po szcze gól ny mi li nia -
mi. Ta ki roz wój ma zda niem stron za pew niç klien tom prze wo zy
w przy st´p nych ce nach, a li niom lot ni czym i in nym przed si´ bior stwom
– zy ski. Stro ny uzna ły zna cze nie Kon wen cji Chi ca gow skie j33 i pod kre -
Êli ły ko niecz noÊç dba nia o bez pie czeƒ stwo.34 Jed no cze Ênie uzgod nio no,
˝e po moc rzà do wa dla li nii lot ni czych nie mo ̋ e na ru szaç swo bod nej kon -
ku ren cji mi´ dzy prze woê ni ka mi. W pre am bu le stro ny zwró ci ły rów nie˝
uwa g´ na ko niecz noÊç ochro ny Êro do wi ska i wszyst kich grup in te re su
dzia ła jà cych w lot nic twie po obu stro nach Atlan ty ku. W ce lu zwi´k sze -
nia kon ku ren cji uzna ły za istot ne roz sze rza nie do st´ pu przed si´ biorstw
z bran ̋ y lot ni czej do mi´ dzy na ro do we go ryn ku ka pi ta ło we go. W za koƒ -
cze niu pre am bu ły stro ny pod kre Êli ły wiel kie zna cze nie tej umo wy dla
roz wo ju trans por tu lot ni cze go na ca łym Êwie cie i pro mo cji dzia łaƒ li be -
ra li za cyj nych w in nych kra jach.

Umo wa swo im za si´ giem obej mu je z jed nej stro ny Sta ny Zjed no czo -
ne ra zem ze wszyst ki mi ob sza ra mi b´ dà cy mi w ich ju rys dyk cji, z dru -
giej zaÊ ob szar paƒstw człon kow skich, do któ re go od no si si´ Trak tat usta -
na wia jà cy Wspól no t´ Eu ro pej skà (art. 1(9)). 

Zgod nie z prze pi sa mi umo wy prze woê ni cy obu stron uzy sku jà szeÊç
pierw szych wol no Êci lot ni czych (art. 3(1)), pra wo do ope ro wa nia w obu
kie run kach oraz łà cze nia w lo cie wy ko ny wa nym przez je den sa mo lot wie -
lu nu me rów lo tó w35. Li nie lot ni cze, dzia ła jàc na pod sta wie po ro zu mie -
nia, mo gà te˝ do wol nie wy bie raç, oczy wi Êcie je Êli mie Êci si´ to w za kre -
sie przy zna nych wol no Êci lot ni czych, kom bi na cje por tów i tras, któ re
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32 Umo wa o trans por cie lot ni czym, Dz.Urz. UE, L 134, 25.5.2007, s. 4–41.
33 W 1944 r. w Chi ca go od by ła si´ kon fe ren cja, któ rej ce lem by ło ure gu lo wa nie po -

wo jen nych re la cji lot ni czych. Po wo ła no na niej do ˝y cia Mi´ dzy na ro do wà Or ga ni za cj´
Lot nic twa Cy wil ne go (ICAO), b´ dà cà wy spe cja li zo wa nà agen cjà przy Ra dzie Go spo dar -
czej i Spo łecz nej ONZ (ECO SOC). Przy j´ to te˝ kon wen cj´ re gu lu jà cà nor my i stan dar -
dy współ cze sne go lot nic twa cy wil ne go do dnia dzi siej sze go, wie lo krot nie zmie nia nà, sta -
no wià cà pod sta w´ funk cjo no wa nia lot nic twa cy wil ne go. 

34 M. Po lkow ska, Pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia mi´ dzy na ro do wej ˝e glu gi po -
wietrz nej – sys tem chi ca gow ski: ge ne za, dzia ła nie, per spek ty wy, War sza wa 2007.

35 Cho dzi o po łà cze nia co de sha re, czy li ta kie gdzie miej sca w jed nym sa mo lo cie sprze -
da je kil ka li nii lot ni czych i ka˝ da da je swój nu mer lo tu. 



chcà ob słu gi waç. Do zwo lo ne zo sta ło rów nie˝ prze miesz cza nie pa sa ̋ e -
rów mi´ dzy sa mo lo ta mi prze woê ni ka w do wol nie wy bra nym punk cie,
prze wo ̋ e nie pa sa ̋ e rów tran zy to wych przez te ry to rium dru giej stro ny
oraz prze wo ̋ e nie jed nym sa mo lo tem pa sa ̋ e rów po dró ̋ u jà cych z ró˝ -
nych punk tów po czàt ko wych (art. 3(2)). Prze pi sy ze zwa la jà na do wol -
ne ofe ro wa nie licz by miejsc w sa mo lo tach oraz cz´ sto tli wo Êci lo tów na
da nej tra sie. Stro ny wy szły z za ło ̋ e nia, ˝e li nie b´ dà usta la ły cz´ sto tli -
woÊç lo tów i licz b´ ofe ro wa nych miejsc na pod sta wie czy sto ryn ko wych
prze sła nek. Ja kie kol wiek ogra ni cze nie tych wiel ko Êci mo ̋ e na stà piç je -
dy nie w wy jàt ko wych sy tu acjach, Êci Êle okre Êlo nych w art. 15 Kon wen -
cji Chi ca gow skiej. Prze pi sy ze zwa la jà wszyst kim prze woê ni kom z obu
paƒstw b´ dà cych stro na mi umo wy re ali zo waç po łà cze nia mi´ dzy ty mi
paƒ stwa mi (art. 3(4)).

Ar ty kuł 4 po ro zu mie nia okre Êla za sa dy, na ja kich wy da wa ne b´ dà ze -
zwo le nia na ope ro wa nie prze woê ni kom dru giej stro ny. Ma si´ to od by -
waç zgod nie z przy j´ ty mi re gu la cja mi i bez zb´d nej zwło ki. Aby uzy skaç
ta kie ze zwo le nie, li nia lot ni cza obo wià za na jest zre ali zo waç kil ka wa run -
ków. Przede wszyst kim mu si zo staç speł nio ny wy móg wła sno Êci i efek -
tyw nej kon tro li nad li nià lot ni czà. W przy pad ku prze woê ni ków ame ry -
kaƒ skich oby wa te le lub in sty tu cje te go paƒ stwa mu szà kon tro lo waç da nà
li ni´, aby mo gła uzy skaç po zwo le nie stro ny eu ro pej skiej na dzia ła nie na
jej te ry to rium. Z dru giej stro ny wła dze ame ry kaƒ skie wy ma ga jà od wspól -
no to wych prze woê ni ków, ubie ga jà cych si´ o mo˝ li woÊç ope ro wa nia
w ob sza rze po wietrz nym USA, aby by ły kon tro lo wa ne przez oby wa te li
lub pod mio ty z paƒ stwa lub paƒstw człon kow skich, za re je stro wa ne na
te re nie UE i aby tam znaj do wa ło si´ ich głów ne miej sce dzia łal no Êci.
Po za tym li nia ubie ga jà ca si´ o po zwo le nie mu si speł niaç wy ma ga nia
prze wi dzia ne dla prze woê ni ków mi´ dzy na ro do wych oraz stan dar dy bez -
pie czeƒ stwa ro zu mia ne go za rów no ja ko sa fe ty, jak i se cu ri ty, za war te
w umo wie (art. 4).36

W po ro zu mie niu prze wi dzia ne sà tyl ko dwa przy pad ki, w któ rych
stro na mo ̋ e wy co faç zgo d´ na ope ro wa nie na swym te ry to rium: gdy prze -
woê nik wcze Êniej za ak cep to wa ny prze sta nie byç efek tyw nie kon tro lo wa -
ny przez dru gà stro n´ lub na ru szy pra wa obo wià zu jà ce w da nym kra ju
(art. 5(1)). Do dat ko wo stro ny za war ły w umo wie prze pis ogra ni cza jà cy
na tych mia sto woÊç cof ni´ cia ze zwo le nia. Od ra zu mo ̋ e ono na stà piç tyl -
ko wte dy, kie dy ist nie je po dej rze nie, ˝e b´ dà ła ma ne ko lej ne prze pi sy.
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36 Ar ty kuł umo wy od sy ła do prze pi sów za war tych w art. 8 – w przy pad ku bez pie czeƒ -
stwa ro zu mia ne go ja ko sa fe ty, i art. 9 – w przy pad ku bez pie czeƒ stwa ro zu mia ne go ja -
ko se cu ri ty.



W in nych wy pad kach przed pod j´ ciem de cy zji o cof ni´ ciu ze zwo le nia
stro ny mu szà od byç kon sul ta cje w tej spra wie (art. (2)). Wy mie nio ne
ogra ni cze nia nie do ty czà rów nie˝ prze pi sów bez pie czeƒ stwa za war tych
w umo wie (art. 5(3)). 

Prze woê ni cy prze by wa jà cy na te ry to rium jed nej ze stron umo wy sà
zo bo wià za ni do re spek to wa nia i prze strze ga nia praw tam obo wià zu jà -
cych (art. 7). Ob szer na cz´Êç po ro zu mie nia zo sta ła po Êwi´ co na kwe -
stiom bez pie czeƒ stwa. Od po wied nie in sty tu cje stron umo wy b´ dà od -
po wie dzial ne za uzna wa nie li cen cji i Êwia dectw wy da nych przez dru gà
stro n´, je Êli tyl ko do ku men ty te speł nia jà mi ni mal ne wy ma ga nia okre -
Êlo ne w Kon wen cji Chi ca gow skiej (art. 8(1)). Od po wie dzial ne za bez -
pie czeƒ stwo in sty tu cje jed nej stro ny mo gà za ̋ à daç od od po wied nich in -
sty tu cji dru giej stro ny kon sul ta cji do ty czà cych sto so wa nych przez nià
stan dar dów, m.in. do ty czà cych sa mo lo tów, za ło gi i wy ko ny wa nych ope -
ra cji (art. 8(2)). 

Kwe stie bez pie czeƒ stwa w ro zu mie niu se cu ri ty zo sta ły ure gu lo wa -
ne w art. 9. Stro ny po twier dzi ły swo je obo wiàz ki wy ni ka jà ce z prze pi -
sów pra wa mi´ dzy na ro do we go w za kre sie bez pie czeƒ stwa stat ków po -
wietrz nych i za po bie ga nia ak tom bez praw ne go za wład ni´ cia ni mi (art.
9(1)). Zo bo wià za ły si´ do udzie la nia so bie wza jem nej po mo cy w ochro -
nie i za po bie ga niu za gro ̋ e niom w lot nic twie cy wil nym (art. 9(3)) oraz
do do ło ̋ e nia wszel kich sta raƒ przy kon tro lo wa niu stat ków po wietrz nych,
pa sa ̋ e rów i ba ga ̋ u, aby za po bie gaç tym za gro ̋ e niom (art. 9(4)). Po -
twier dzo no rów nie˝ za sa d´ po sza no wa nia su we ren no Êci ka˝ dej ze stron
w za kre sie mo˝ li wo Êci od mo wy wpusz cze nia na swo je te ry to rium stat -
ku po wietrz ne go, któ ry mo ̋ e sta no wiç za gro ̋ e nie (art. 9(5)). 

Sta ny Zjed no czo ne i Wspól no ta w wy ne go cjo wa nym po ro zu mie niu
nie omi n´ ły kwe stii prze pi sów re gu lu jà cych za sa dy pro wa dze nia dzia -
łal no Êci na te re nie dru giej stro ny. Za pew nio no pra wo otwie ra nia przez
li nie lot ni cze biur zaj mu jà cych si´ pro mo cjà i sprze da ̋ à bi le tów (art.
10(1)). Za gwa ran to wa no mo˝ li woÊç spro wa dze nia z kra ju ma cie rzy ste -
go do biu ra per so ne lu zaj mu jà ce go si´ je go pro wa dze niem (art. 10(2)).
Prze woê ni ko wi stwa rza si´ te˝ szan se wy bo ru do staw cy usług lot ni sko -
wych lub wy ko ny wa nia tych usług we wła snym za kre sie (art. 10(3)). Li -
niom lot ni czym za pew nio no rów nie˝ mo˝ li woÊç sprze da ̋ y na te re nie
dru giej stro ny swo ich usług. Paƒ stwa zo bo wià za ły si´ do nie ogra ni cza -
nia swo im oby wa te lom swo bo dy w na by wa niu usług ofe ro wa nych przez
prze woê ni ka z in ne go kra ju (art. 10(4)). Za gwa ran to wa no li niom lot ni -
czym mo˝ li woÊç trans fe ru Êrod ków po zy ska nych ze sprze da ̋ y bi le tów
w paƒ stwie dru giej stro ny do kra ju ma cie rzy ste go bez re stryk cji i opo -
dat ko wa nia (art. 10(5)). Za pew nio no prze woê ni kom pra wo po kry wa nia
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wy dat ków, na przy kład ta kich jak opła ta za pa li wo, w lo kal nej wa lu cie
(art. 10(6)), oraz pod pi sy wa nia po ro zu mieƒ o współ pra cy z in ny mi li -
nia mi po le ga jà cych na ofe ro wa niu miejsc przez obu prze woê ni ków w jed -
nym sa mo lo cie, tzw. umów co de -sha re. Umo wy ta kie mo gà byç za wie -
ra ne mi´ dzy prze woê ni ka mi uma wia jà cych si´ stron, prze woê ni ka mi
uma wia jà cych si´ stron a li nia mi z kra jów trze cich oraz mi´ dzy prze -
woê ni ka mi stron i przed si´ bior stwa mi ofe ru jà cy mi in ny ro dzaj trans por -
tu, na przy kład ko le jo wy, au to bu so wy bàdê pro mo wy (art. 10(7)). Stro -
ny do pu Êci ły mo˝ li woÊç za wià zy wa nia przez prze woê ni ków umów
fran chi sin go wych (art. 10(8)). Zy ska li oni rów nie˝ pra wo za wie ra nia po -
ro zu mieƒ le asin gu sa mo lo tu wraz z za ło gà (wet -le ase) z prze woê ni ka -
mi stron oraz z prze woê ni ka mi paƒstw trze cich, je Êli speł nia jà wy ma ga -
nia sta wia ne w da nym paƒ stwie (art. 10 (9)).

Ko lej ny ar ty kuł umo wy po ru sza kwe stie zwià za ne z cła mi i in ny mi
opła ta mi na rzecz paƒ stwa, pła co ny mi przez li nie lot ni cze. Prze pi sy, zgod -
nie ze sto so wa nà prak ty kà w umo wach o trans por cie lot ni czym, zwal -
nia jà sa mo lot i ca łe je go wy po sa ̋ e nie od opłat cel nych i wszel kich in -
nych, po bie ra nych przez paƒ stwo i je go in sty tu cje, a nie zwià za nych
z usłu ga mi Êwiad czo ny mi da ne mu prze woê ni ko wi (art. 11(1)). Zwol nie -
nia, o któ rych mo wa, nie do ty czà usług Êwiad czo nych na rzecz prze woê -
ni ka, ta kich jak ob słu ga na ziem na (art. 11(2)). 

Prze pi sy do ty czà ce opłat na wi ga cyj nych rów nie˝ nie od bie ga jà od
prak ty ki po wszech nej w te go ty pu umo wach. Paƒ stwa mo gà do wol nie
usta laç opła ty na wi ga cyj nie i lot ni sko we, po bie ra ne od li nii lot ni czych
za prze lot nad ich te ry to rium i/lub là do wa nie na ich te re nie. Opła ty te
nie mo gà dys kry mi no waç prze woê ni ków (art. 12(1)), po win ny byç sto -
sow ne do po nie sio nych kosz tów i ma jà za pew niaç go dzi wy zysk (art.
12(2)).

Umo wa usta no wi ła cał ko wi tà wol noÊç w usta la niu przez prze woê ni -
ków cen bi le tów (art. 13(1)). Jed nak prze wi dzia no rów nie˝ wy jà tek od
tej ge ne ral nej za sa dy. Uzgod nio no ogra ni cze nia w swo bod nym usta la -
niu cen przez ame ry kaƒ skich prze woê ni ków na tra sach we wnàtrz w spól -
no to wych. We dług Roz po rzà dze nia Ra dy 2409/92 nie mo gà oni na tych
tra sach ˝à daç ni˝ szej ce ny za prze wóz, ni˝ czy nià to ich eu ro pej scy kon -
ku ren ci (art.13(2)).

Uma wia jà ce si´ stro ny uzna ły rzà do wà po moc dla li nii lot ni czych za
czyn nik mo gà cy za kłó ciç wol nà kon ku ren cj´ (art. 14(1)). Gdy jed na ze
stron stwier dzi, ̋ e po moc rzà do wa udzie lo na li nii lot ni czej na ru sza swo -
bod nà kon ku ren cj´, mo ̋ e za ̋ à daç zwo ła nia Wspól ne go Ko mi te tu dla
prze dys ku to wa nia za ist nia łej sy tu acji i wy pra co wa nia wła Êci we go roz wià -
za nia (art. 14(2)). Umo wa wy mie nia przy kła dy po mo cy, któ ra mo ̋ e wy -
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wo łaç re ak cj´ dru giej stro ny: gwa ran cje rzà do we, zwol nie nia po dat ko -
we i do ka pi ta li zo wa nie przez rzàd lub in ne in sty tu cje od nie go za le˝ ne
i z nim po wià za ne (art. 14(4)). 

W umo wie zna la zły si´ rów nie˝ za gad nie nia zwià za ne z ochro nà Êro -
do wi ska. Stro ny uzna ły du ̋ e zna cze nie Êro do wi ska na tu ral ne go i zo bo -
wià za ły si´ przy roz wo ju trans por tu lot ni cze go mieç na uwa dze je go stan
(art. 15(1)). 

Po twier dzi ły tak ̋ e, ˝e przy pi su jà wa˝ nà ro l´ ochro nie praw kon su -
men ta. Je Êli po ja wià si´ kwe stie w tym za kre sie, któ re stro na chcia ła by
prze dys ku to waç, mo ̋ e za ̋ à daç zwo ła nia Wspól ne go Ko mi te tu (art. 16).

W kwe stii kom pu te ro wych sys te mów re zer wa cyj nych usta lo no wy -
móg umo˝ li wie nia przez ope ra to rów ta kich sys te mów do st´ pu do nich
u˝yt kow ni kom z in nych paƒstw sy gna ta riu szy umo wy. Wy ma ga nia sta -
wia ne ope ra to rom CRS ma jà byç ta kie sa me, bez ró˝ ni co wa nia kra ju
po cho dze nia (art. 17(1)). 

W ce lu roz wa ̋ a nia kwe stii spor nych i kon sul ta cji oraz nad zo ru re -
ali za cji umo wy zde cy do wa no si´ usta no wiç Wspól ny Ko mi tet. Skła da si´
on z przed sta wi cie li stron i zbie ra si´ co naj mniej raz do ro ku. Do je go
głów nych za daƒ na le ̋ y kon sul ta cja w za kre sie kwe stii zwià za nych
z umo wà oraz cy klicz ny prze glàd sto so wa nia usta no wio nych przez nià
za sad (art. 18(1)). W przy pad kach, gdy jed na ze stron te go za ̋ à da, mo˝ -
li we jest zwo ła nie po sie dze nia ko mi te tu cz´ Êciej ni˝ raz na rok (art.
18(2)). Na swo im pierw szym po sie dze niu zo stał on zo bli go wa ny do prze -
pro wa dze nia grun tow ne go prze glà du wdra ̋ a nia prze pi sów umo wy (art.
18(3)). Ma rów nie˝ wspie raç współ pra c´ mi´ dzy stro na mi przez od po -
wied nio wcze sne in for mo wa nie o pla no wa nych zmia nach le gi sla cyj nych,
któ re mo gà mieç wpływ na funk cjo no wa nie umo wy. Ko mi tet po wi nien
dys ku to waç nad spo łecz nym wpły wem umo wy oraz pra co waç nad jej roz -
wo jem (art. 18(4)). Wszel kie po dej mo wa ne przez nie go de cy zje ma jà
si´ opie raç na za sa dzie kon sen su (art. 18(6)). 

Wszyst kie spor ne kwe stie zwià za ne z umo wà, z wy jàt kiem za gad nieƒ
do ty czà cych kon ku ren cji, któ re nie zo sta nà roz wià za ne przez Wspól ny
Ko mi tet, pod le ga jà roz strzy gni´ ciu na za sa dzie ar bi tra ̋ u (art. 19(1)).
Ma on byç prze pro wa dza ny przez trzech ar bi trów: po jed nym wy zna cza
ka˝ da ze stron, je den wy zna cza ny jest wspól nie (art. 19(2)). 

Prze pi sy do ty czà ce klu czo wych dla mi´ dzy na ro do we go trans por tu lot -
ni cze go za sad kon ku ren cji mi´ dzy pod mio ta mi zo sta ły za war te w art. 20
umo wy. Stro ny przy zna ły, ˝e ró˝ ni ce w prze pi sach w tym za kre sie po
obu stro nach Atlan ty ku mo gà wpły waç na ry nek prze wo zów trans atlan -
tyc kich. Aby za tem zmi ni ma li zo waç ich ne ga tyw ne od dzia ły wa nie na
prze woê ni ków, na le ̋ y dà ̋ yç do zbli ̋ a nia za sad kon ku ren cji obo wià zu -
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jà cych w USA i w UE (art. 20(1)). Stro ny zo bo wià za ły si´ do roz sze rze -
nia współ pra cy mi´ dzy ich or ga na mi od po wie dzial ny mi za kon ku ren cj´
(art. 20(3)). Szcze gó ło we kwe stie zwià za ne z kon ku ren cjà zo sta ły za -
war te w Anek sie 2 (art. 20(4)). 

W umo wie stro ny za mie Êci ły rów nie˝ prze pi sy w za kre sie kon ty nu -
owa nia pro ce su otwie ra nia swo ich ryn ków lot ni czych. Ne go cja cje nad
dru gim eta pem po ro zu mie nia, obej mu jà cym m.in. re gu la cje do ty czà ce
mo˝ li wo Êci in we sto wa nia po dru giej stro nie Atlan ty ku oraz stwo rze nie
sys te mu, któ ry b´ dzie za ch´ caç in ne paƒ stwa do otwie ra nia swo ich ryn -
ków lot ni czych dla swo bod nej kon ku ren cji, mia ły si´ roz po czàç naj póê -
niej w 60 dni po wej Êciu w ˝y cie umo wy (art. 21(1)). Jej po sta no wie nia
okre Êli ły rów nie˝ kil ka naj wa˝ niej szych kwe stii, któ re po win ny zna leêç
si´ w agen dzie dru gie go eta pu ne go cja cji. Sà to: dal sza li be ra li za cja praw
prze wo zo wych, zwi´k sze nie mo˝ li wo Êci do ko ny wa nia in we sty cji za gra -
nicz nych, pro ble my zwià za ne z ochro nà Êro do wi ska i wy ko rzy sta niem
in fra struk tu ry, gł´b szy do st´p do rzà do wych pro gra mów oraz spra wy
zwià za ne z le asin giem sa mo lo tów wraz z za ło gà (art. 21(2)). Stro ny ma -
jà prze ana li zo waç po st´p ne go cja cji nie póê niej ni˝ 18 mie si´ cy od mo -
men tu ich roz po cz´ cia. Je Êli w cià gu 12 mie si´ cy po tej ana li zie nie doj -
dzie do po ro zu mie nia mi´ dzy stro na mi w za kre sie dru gie go eta pu umo wy,
ka˝ da z nich b´ dzie mia ła pra wo za wie siç kon ce sje przy zna ne w po ro -
zu mie niu (art. 21(3)). 

Od wej Êcia w ˝y cie umo wy ukła dy bi la te ral ne re gu lu jà ce kwe stie
trans por tu lot ni cze go, za war te mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi Wspól -
no ty a Sta na mi Zjed no czo ny mi, zo sta nà przez nià za stà pio ne w od nie -
sie niu do ob sza rów, któ rych ona do ty czy (art. 22(2)). W przy pad ku je -
Êli po wsta nie, pod au spi cja mi ICA O37 lub in nej or ga ni za cji, wie lo stron na
umo wa re gu lu jà ca trans port lot ni czy i stro ny przy stà pià do niej, Wspól -
ny Ko mi tet za de cy du je, czy po ro zu mie nie WE–USA ma zo staç zre wi -
do wa ne, aby sta ło si´ zgod ne z umo wà mul ti la te ral nà (art. 22(3)). 

Stro ny ma jà pra wo do wy po wie dze nia umo wy. Gdy by to na stà pi ło,
prze sta nie ona obo wià zy waç na ko niec se zo nu prze wo zo we go, w rok po
do star cze niu ka na ła mi dy plo ma tycz ny mi in for ma cji za wie ra jà cej wy po -
wie dze nie (art. 23).

Przed sta wio na umo wa zo sta nie za re je stro wa na w ICAO (art. 24) i za -
cznie obo wià zy waç 30 mar ca 2008 r. (art. 25). Wej dzie w ˝y cie mie siàc
po do star cze niu ostat niej in for ma cji, ˝e wszyst kie prze wi dzia ne pro ce -
du ry zo sta ły speł nio ne (art. 26).
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W Anek sie 1 stro ny po da ły wy kaz dwu stron nych umów re gu lu jà cych
trans port lot ni czy mi´ dzy ni mi, któ rych po sta no wie nia zo sta nà za stà -
pio ne przez umo w´ mi´ dzy Wspól no tà a Sta na mi Zjed no czo ny mi. Aneks
za wie ra ka ta log 22 umów bi la te ral nych (Aneks 1, Sek cja 1). W mo men -
cie pod pi sy wa nia ukła du pi´ç paƒstw człon kow skich: Cypr, Es to nia, Li -
twa, Ło twa i Sło we nia, nie mia ło umo wy o trans por cie lot ni czym z USA.
Po ro zu mie nia mi´ dzy USA a Da nià, Fran cjà i Wiel kà Bry ta nià b´ dà da -
lej obo wià zy waç w od nie sie niu do te ry to riów tych paƒstw nie wcho dzà -
cych w skład Wspól no ty (Aneks 1, Sek cja 2). 

Aneks 2 po Êwi´ co ny jest współ pra cy mi´ dzy in sty tu cja mi kon tro lu -
jà cy mi sto so wa nie za sad kon ku ren cji po obu stro nach Atlan ty ku. Od no -
si si´ wi´c do De par ta men tu Trans por tu Sta nów Zjed no czo nych (DoT)
– po stro nie ame ry kaƒ skiej, i Ko mi sji Eu ro pej skiej – po stro nie wspól -
no to wej. Współ pra ca tych in sty tu cji ma na ce lu wza jem ne zro zu mie nie
za sad kon ku ren cji stron w ce lu roz wo ju kon ku ren cyj no Êci prze wo zów
trans atlan tyc kich, zre du ko wa nie praw do po do bieƒ stwa po wsta nia spo rów
na grun cie owych za sad i pro mo wa nie po wsta wa nia po dob nych ure gu -
lo waƒ w tym za kre sie po obu stro nach Atlan ty ku (Aneks 2, art. 2). Współ -
pra ca DoT i Ko mi sji do ty czà ca po li ty ki kon ku ren cji ma si´ opie raç na
spo tka niach przed sta wi cie li, kon sul ta cjach, in for mo wa niu part ne ra
o po dej mo wa nych dzia ła niach (Aneks 2, art. 4). 

Aneks 3 w pew nym za kre sie do pusz cza prze wóz ame ry kaƒ skich
urz´d ni ków przez wspól no to wych prze woê ni ków w ra mach prze lo tów
re fun do wa nych przez ame ry kaƒ skà ad mi ni stra cj´. Do ty czy to tras łà -
czà cych do wol ny punkt w USA z do wol nym punk tem w paƒ stwach człon -
kow skich oraz do wol ne dwa punk ty po za USA. 

W Anek sie 4 stro ny do pre cy zo wa ły za sa dy i za kres in we sto wa nia
w przed si´ bior stwa z bran ̋ y lot ni czej. Za an ga ̋ o wa nie wspól no to wych
pod mio tów w ame ry kaƒ skich li niach lot ni czych zo sta ło ogra ni czo ne na
dwa spo so by. Po pierw sze nie mo gà po sia daç wi´ cej ni˝ 25% gło sów w ak -
cjo na ria cie. Po dru gie nie mo gà spra wo waç fak tycz nej kon tro li nad li -
nià lot ni czà. Gdy w po sia da niu wspól no to wych pod mio tów jest do 25%
gło sów w ak cjo na ria cie i/lub do 49,9% ka pi ta łu ame ry kaƒ skie go prze -
woê ni ka, uzna je si´, ˝e nie ma jà one fak tycz nej kon tro li nad li nià lot ni -
czà. Je Êli w po sia da niu pod mio tów z paƒstw UE jest wi´ cej ni˝ 50% ka -
pi ta łu prze woê ni ka, to, czy jest on fak tycz nie kon tro lo wa ny przez
nie ame ry kaƒ skie pod mio ty, ba da si´ dla ka˝ de go przy pad ku osob no
(Aneks 4, art. 1(1)). Stro na eu ro pej ska usta no wi ła li mit wła sno Êci w swo -
ich li niach lot ni czych dla pod mio tów z ze wnàtrz na po zio mie po ni ̋ ej
50%. Ist nie je rów nie˝ wy móg fak tycz nej kon tro li nad prze woê ni kiem
przez wspól no to we pod mio ty (Aneks 4, art. 1(2)). Paƒ stwa człon kow -
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skie za re zer wo wa ły so bie rów nie˝ pra wo do ob ni ̋ e nia sta nu po sia da nia
gło sów w eu ro pej skich li niach lot ni czych pod mio tów z USA do li mi tu
ame ry kaƒ skie go, czy li do 25% (Aneks 4, art. 1(4)).

Stro ny umo wy zo bo wià za ły si´ nie wy ko rzy sty waç pra wa cof ni´ cia
lub nie wy da nia zgo dy na ope ro wa nie prze woê ni kom z paƒstw trze -
cich, b´ dà cym wła sno Êcià pod mio tów uma wia jà cych si´ stron (Aneks 4,
art. 2(1)).

6. Oce na pierw sze go eta pu po ro zu mie nia

Osià gni´ cie po ro zu mie nia przez Sta ny Zjed no czo ne i Wspól no t´
w kwe stiach trans por tu lot ni cze go by ło nie wàt pli wie wa˝ nym wy da rze -
niem. Pod pi sa na umo wa umo˝ li wi ła cz´ Êcio wà li be ra li za cj´ prze wo zów
mi´ dzy dwo ma naj wi´k szy mi ryn ka mi lot ni czy mi na Êwie cie. Jed nak wy -
ne go cjo wa ne kon ce sje da le kie by ły od ce lu wy zna czo ne go przez Ko mi -
sj´, czy li od osià gni´ cia wspól nej prze strze ni po wietrz nej UE i USA. Osta -
tecz ny kształt po ro zu mie nia zbli ̋ o ny jest bar dziej do wi zji re la cji
trans atlan tyc kich pre zen to wa nej przez Sta ny Zjed no czo ne. 

Umo wa przy zna je prze woê ni kom obu stron mo˝ li woÊç wy ko ny wa nia
po łà czeƒ w ra mach pierw szych sze Êciu wol no Êci lot ni czych. Jest to
znacz nie mniej, ni˝ za mie rza ła osià gnàç stro na wspól no to wa. Od po -
czàt ku Ko mi sja sta ra ła si´ uzy skaç peł ny do st´p do ame ry kaƒ skie go ryn -
ku, włàcz nie z pra wem ka bo ta ̋ u. Pa trzàc z tej per spek ty wy, po ro zu mie -
nie mo˝ na uznaç za po ra˝ k´ unij nych ne go cja to rów, po nie wa˝ pla ny,
przy naj mniej w pierw szym eta pie po ro zu mie nia, nie zo sta ły zre ali zo -
wane. 

Ale bar dzo wa˝ ne jest to, ˝e Sta ny Zjed no czo ne, pod pi su jàc po ro zu -
mie nie, za ak cep to wa ły klau zu l´ wspól no to wà. W tym ob sza rze ne go cja -
cje za koƒ czy ły si´ wi´c cał ko wi tym suk ce sem Ko mi sji. Na le ̋ y jed nak
zwró ciç uwa g´, ˝e przy j´ te roz wià za nia w tym za kre sie nie sà za sko cze -
niem. Wo bec wcze Êniej szych de kla ra cji i sy gna łów wy sy ła nych przez stro -
n´ ame ry kaƒ skà by ło nie mal pew ne, ˝e Wa szyng ton zgo dzi si´ z tym po -
stu la tem. John Bal fo ur za uwa ̋ a, ˝e ak cep ta cja klau zu li wspól no to wej
ozna cza nie skr´ po wa nà mo˝ li woÊç prze j´ç i akwi zy cji mi´ dzy wspól no -
to wy mi prze woê ni ka mi.38 Bio ràc pod uwa g´ roz drob nie nie eu ro pej skie -
go ryn ku lot ni cze go, wy ni ka jà ce z ist nie nia wie lu „na ro do wych” prze -
woê ni ków, wy da je si´ na tu ral ne, ˝e kon so li da cja b´ dzie po st´ po waç.
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Nie daw ne za an ga ̋ o wa nie Lu fthan sy w Au strian Air li nes i Brus sels Air -
li nes jest nie wàt pli wie jej ele men tem.39 Umo˝ li wie nie ta kie go pro ce su,
pro wa dzà ce go do po wsta nia przed si´ biorstw zaj mu jà cych si´ prze wo za -
mi na wiel kà ska l´, nie wàt pli wie wpi su je si´ w stra te gi´ Ko mi sji ma jà -
cà na ce lu stwo rze nie wspól no to wych przed si´ biorstw mo gà cych z po -
wo dze niem kon ku ro waç w ska li Êwia to wej.40

Umo wa jest bar dzo re stryk cyj na w za kre sie wy mo gów do ty czà cych
wła sno Êci i kon tro li nad li nia mi lot ni czy mi. W tym ob sza rze mo ̋ e my
nie wàt pli wie mó wiç o po ra˝ ce Ko mi sji. Stro na eu ro pej ska nie prze for -
so wa ła wła Êci wie ˝ad ne go po stu la tu w tej kwe stii. Li mit za an ga ̋ o wa nia
w ame ry kaƒ skie przed si´ bior stwa, któ ry Ko mi sja chcia ła zli kwi do waç lub
znacz nie pod wy˝ szyç, po zo stał nie zmie nio ny, utrzy mu je si´ na po zio mie
25% udzia łu w licz bie gło sów w ak cjo na ria cie.

Z eko no micz ne go punk tu wi dze nia wy da je si´ to nie mieç uza sad -
nie nia. W do bie glo ba li za cji zde cy do wa na wi´k szoÊç go spo dar ki zo sta ła
otwar ta na pro ce sy kon so li da cyj ne w ska li mi´ dzy na ro do wej. War to za -
zna czyç, ˝e dzia ło si´ to głów nie z in spi ra cji i przy du ̋ ej po mo cy ame -
ry kaƒ skiej ad mi ni stra cji i przed si´ bior ców.41 Sta ny Zjed no czo ne nie tyl -
ko wspie ra ły li be ra li za cj´ w za kre sie pro duk tów prze my sło wych, ale
rów nie˝ usług (przy kła dem mo gà byç usłu gi ban ko we lub ubez pie cze -
nio we). Tym bar dziej za sta na wia jà ca jest nie ch´ç Wa szyng to nu do otwar -
cia wła sne go ryn ku trans por tu lot ni cze go dla za gra nicz nych in we sto rów. 

Zo bo wià za nie si´ stron do kon ty nu owa nia ne go cja cji nad li be ra li za -
cjà trans por tu lot ni cze go po zo sta wia na dzie j´, ˝e w za kre sie kon ce sji
przy zna nych w umo wie, któ re za trzy mu jà si´ w pół dro gi, lub ta kich,
któ re w ogó le nie zo sta ły udzie lo ne, mo˝ li wy b´ dzie po st´p i zwi´k sze -
nie za kre su li be ra li za cji. Naj wa˝ niej szym ele men tem dru gie go eta pu li -
be ra li za cji, któ ry w bar dzo krót kim cza sie przy czy nił by si´ do dal sze go
roz wo ju lot nic twa w USA i w UE, jest roz sze rze nie mo˝ li wo Êci in we sto -
wa nia w prze woê ni ków.
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39 Trans ak cji mi´ dzy Air Fran ce i KLM, któ ra mia ła miej sce jesz cze przed pod pi sa -
niem umo wy, nie mo˝ na po strze gaç ja ko prze j´ cia, po nie wa˝ pod mio ty ho len der skie za -
cho wa ły kon tro l´ nad KLM. 

40 Glo bal Eu ro pe com pe ting in the world. A con tri bu tion to the EU’s growth and jobs
stra te gy, s. 1–10, http://tra de.ec.eu ro pa.eu/do clib/docs/2006/octo ber/tra doc_130376.pdf,
15.02.2009. 

41 Ja ko przy kład dzia łaƒ zmie rza jà cych do otwie ra nia ryn ków po szcze gól nych paƒstw
na wi´k szà wy mia n´ mi´ dzy na ro do wà mo˝ na po daç dzia ła nia na fo rum Âwia to wej Or -
ga ni za cji Han dlu (World Tra de Or ga ni za tion). Do tych czas wszyst kie run dy ne go cja cyj -
ne WTO, z wy jàt kiem ostat niej, za ini cjo wa nej przez Wspól no t´, by ły in spi ro wa ne przez
USA.



7. Per spek ty wy li be ra li za cji prze wo zów 
trans atlan tyc kich

Zgod nie z po sta no wie nia mi umo wy, w któ rych stro ny zo bo wià za ły si´
do roz po cz´ cia dru gie go eta pu ne go cja cji zmie rza jà cych do dal szej li be -
ra li za cji, roz mo wy ta kie roz po cz´ ły si´ w ma ju 2008 r. Prze pi sy art. 21
po ro zu mie nia mó wià, ˝e dru gi etap ne go cja cji obej mu je m.in. dal szà li -
be ra li za cj´ praw prze wo zo wych, zwi´k sze nie mo˝ li wo Êci in we sto wa nia
w li nie lot ni cze oraz do st´ pu do prze lo tów fi nan so wa nych przez ad mi -
ni stra cj´ USA. Do tych czas od by ły si´ trzy run dy ne go cja cyj ne.

Jak mo˝ na si´ by ło spo dzie waç, sta no wi sko Sta nów Zjed no czo nych
nie zmie ni ło si´ znacz nie w po rów na niu z pre zen to wa nym pod czas ne -
go cja cji pierw sze go eta pu. Na dal sprze ci wia jà si´ roz sze rze niu mo˝ li wo -
Êci za an ga ̋ o wa nia ka pi ta ło we go w ame ry kaƒ skich prze woê ni ków oraz
pra wu wy ko ny wa nia przez wspól no to we li nie lot ni cze po łà czeƒ we -
wn´trz nych w USA. Ame ry ka nie ar gu men tu jà, ˝e ka bo ta˝ zo stał spe -
cjal nie po trak to wa ny w Kon wen cji Chi ca gow skiej, jak rów nie˝ w ame -
ry kaƒ skiej le gi sla cji we wn´trz nej. Na po par cie swo je go sta no wi ska
Wa szyng ton przy wo łu je ar gu men ty do ty czà ce bez pie czeƒ stwa, ochro ny
i funk cjo no wa nia ob cych pod mio tów na ryn ku ame ry kaƒ skim bez ja -
kiej kol wiek kon tro li miej sco wej ad mi ni stra cji.42

W za kre sie wła sno Êci i kon tro li nad prze woê ni ka mi Ame ry ka nie sà
skłon ni zła go dziç swo je sta no wi sko i pod wy˝ szyç li mit kon tro li li nii lot -
ni czych przez pod mio ty wspól no to we z obec nych 25% do 49%. Pro po -
zy cja ta jest jed nak nie wy star cza jà ca dla stro ny unij nej, któ ra, po dob nie
jak w pierw szym eta pie ne go cja cji, do ma ga si´ peł nej mo˝ li wo Êci spra -
wo wa nia kon tro li nad ame ry kaƒ ski mi prze woê ni ka mi.43

Dru ga run da ne go cja cji od by ła si´ we wrze Êniu 2008 r. w Wa szyng -
to nie, a trze cia w czerw cu 2009 r. w Bruk se li. Głów ny mi te ma ta mi roz -
mów po zo sta ły kwe stie in we sty cji oraz spra wy zwià za ne z ochro nà Êro -
do wi ska i współ pra cy re gu la cyj nej. Obie stro ny uzna ły, ˝e spra wà, któ ra
po win na zo staç ure gu lo wa na w dru gim eta pie po ro zu mie nia, jest so cjal -
ny i pra cow ni czy wy miar lot ni czych re la cji trans atlan tyc kich.44

Jak mo˝ na by ło ocze ki waç, spo tka nia te nie do pro wa dzi ły do prze ło -
mu w ne go cja cjach, ale przy czy ni ły si´ nie wàt pli wie do lep sze go wza -
jem ne go zro zu mie nia sta no wisk. Po nad to stro ny wy ra zi ły wo l´ za mkni´ -
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42 Wy mia na ko re spon den cji mi´ dzy au to rem a przed sta wi cie lem Urz´ du Lot nic twa
Cy wil ne go, 21–22.05.2009.

43 Ibi dem.
44 Ibi dem, 7–8.10.2009.
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cia dru gie go eta pu ne go cja cji przed koƒ cem 2010 r. Ko lej na, czwar ta
ju˝ run da ne go cja cji, od by ła si´ w paê dzier ni ku 2009 r. w Wa szyng to -
nie. 

W dru gim eta pie ne go cja cji bar dzo trud no b´ dzie osià gnàç ja kie kol -
wiek po ro zu mie nie w istot nych spra wach, po nie wa˝ do usta le nia po zo -
sta ły ju˝ wła Êci wie sa me bar dzo trud ne i spor ne kwe stie.

Naj póê niej pod ko niec 2009 r. stro ny ma jà do ko naç prze glà du po -
st´ pów ne go cja cji. B´ dzie to oka zja do ewen tu al ne go prze bu do wa nia
przez nie sta no wisk i szan sa na wy pra co wa nie kom pro mi so we go roz wià -
za nia.

Za koƒ cze nie

W do tych cza so wych roz wa ̋ a niach po ka za no, ˝e Ko mi sja, ja ko or gan
wy ko naw czy Wspól no ty, kon se kwent nie dà ̋ y do re ali za cji swo je go ce lu,
ja kim jest sze ro kie otwar cie ryn ków lot ni czych dla unij nych prze woê ni -
ków. Po li ty ka lot ni cza Wspól no ty wo bec USA jest za tem re ali zo wa na. Na -
le ̋ y jed nak za zna czyç, ˝e po li ty ka osta tecz nie wdra ̋ a na w ˝y cie jest wy -
pad ko wà sta no wisk obu stron. Cho cia˝ ne go cja cje trwa ły dłu go, stro nie
wspól no to wej nie uda ło si´ prze for so waç wszyst kich po stu la tów, ale naj -
wa˝ niej sze, mi mo roz bie˝ no Êci sta no wisk, sà re ali zo wa ne. To czà ce si´
ne go cja cje dru gie go eta pu po zwa la jà mieç na dzie j´, ˝e ko lej ne wa˝ ne
dla eu ro pej skiej bran ̋ y lot ni czej kwe stie zo sta nà za ak cep to wa ne przez
stro n´ ame ry kaƒ skà.

Mo˝ na za kła daç, ˝e pro ces kon so li da cji eu ro pej skie go ryn ku lot ni -
cze go (a nie zwi´k sze nie licz by po łà czeƒ) b´ dzie miał naj do nio Êlej sze
i dłu go fa lo we kon se kwen cje dla wspól no to we go lot nic twa. Wpraw dzie
umo wa nie umo˝ li wi ła łà cze nia prze woê ni ków wspól no to we go i ame ry -
kaƒ skie go, ale na wet za w´ ̋ o ny do UE ob szar kon so li da cji jest na ty le
du ̋ y, aby w zna czà cy spo sób wpły nàç na Êwia to wy ry nek lot ni czy. Pro -
ces za po czàt ko wa ny przez prze j´ cie przez Lu fthan s´ Au strian Air li nes
i Brus sels Air li nes praw do po dob nie w cià gu kil ku lat do pro wa dzi do znik -
ni´ cia z ryn ku ma łych na ro do wych prze woê ni ków i wy kształ ce nia si´
kil ku, praw do po dob nie trzech,45 do mi nu jà cych prze woê ni ków sie cio wych
w Eu ro pie. Za kres zmian mo ̋ e zo staç zwie lo krot nio ny, je Êli w dru gim
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45 Na ryn ku pa nu je prze ko na nie, ˝e wo kół trzech naj sil niej szych obec nie li nii lot ni -
czych: Lu fthan sy, Air Fran ce/KLM i Bri tish Air ways, utwo rzà si´ trzy ry wa li zu jà ce ze
so bà gru py.



eta pie wspól no to wo -ame ry kaƒ skich ne go cja cji stro ny zde cy du jà si´
umo˝ li wiç prze j´ cia prze woê ni ków tak ̋ e z dru giej stro ny Atlan ty ku.

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez Ko mi sj´ w za kre sie re la cji lot ni czych
z USA wy raê nie ko re spon du jà z pro ce sem li zboƒ skim i stra te già Glo bal
Eu ro pe. Umo˝ li wie nie kon so li da cji bran ̋ y lot ni czej to nic in ne go jak
wspie ra nie two rze nia si´ wspól no to wych przed si´ biorstw na ty le du ̋ ych
i efek tyw nych, aby mo gły z po wo dze niem kon ku ro waç w ska li Êwia to wej. 

Pro wa dzi to do wnio sku, ˝e głów ne ko rzy Êci z do tych cza so wej po li ty -
ki Wspól no ty wo bec Sta nów Zjed no czo nych wca le nie b´ dà wy ni kaç
z szer szych mo˝ li wo Êci ope ro wa nia na tra sach trans atlan tyc kich, lecz ze
zwi´k sza nia efek tyw no Êci we wn´trz ne go ryn ku trans por tu lot ni cze go.

Abs tract

The avia tion re la tions be twe en the Eu ro pen Union 
and the USA in the light of the Open Skies Agre ement 

This ar tic le di scu ses avia tion re la tions be twe en the Eu ro pe an Union
and the Uni ted Sta tes. It ana ly ses op por tu ni ties and thre ats that ari se
for air car riers from the agre ement ma de be twe en the Uni ted Sta tes on
the one part and the Eu ro pe an Union and its Mem ber Sta tes on the
other part. Ad di tio nal ly the ar tic le pre sents so me out co mes from the ne -
go tia tions of the se cond sta ge of the agre ement as they we re known at
the mo ment of wri ting (fall 2009). 

The ar tic le starts with a short expla na tion of the in ter nal re gu la to -
ry li be ra li za tion of air trans port that to ok pla ce in the Eu ro pe an Com -
mu ni ty in 1990s. It pro ce eds with ana ly ses of the Eu ro pe an Com mis -
sion’s wil lin gness to re gu la te the exter nal sco pe of air trans port. It
di scus ses the Eu ro pe an Co urt’s of Ju sti ce judg ments in Open Skies -re -
la ted ca ses. With a fo cus on the Air Trans port Agre ement conc lu ded
be twe en The Uni ted Sta tes on the one part and the Eu ro pe an Com -
mu ni ty and its Mem ber Sta tes on the other part in April 2007, it ana -
ly ses cur rent re gu la to ry envi ron ment. As a conc lu sion the ar tic le com -
ments on the cur rent sta ke of af fa irs and outlo oks bey ond the 2007
Agre ement.
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