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1. OPIS PROBLEMU 

1.1. Odbiegające od optymalnego przydzielanie i wykorzystywanie czasu na start 
lub lądowanie w portach lotniczych 

1. W 2009 r. w zatłoczonych portach lotniczych UE odprawiono 800 milionów 
pasażerów. Piętnaście największych portów lotniczych obsługuje ponad połowę 
lotniczego ruchu pasażerskiego w Europie. W grupie 25 portów lotniczych, 
największych na świecie pod względem liczby obsługiwanych pasażerów, znajduje 
się 5 portów lotniczych UE. Obecnie przez większą część dnia lub przez cały dzień 
popyt przewyższa przepustowość na lotniskach London-Heathrow, London-Gatwick, 
Paris-Orly, Milan-Linate, Düsseldorf i Frankfurt, które w 2009 r. obsłużyły w sumie 
200 milionów pasażerów. W godzinach szczytu nadwyżkę popytu nad 
przepustowością obserwuje się również w wielu innych portach lotniczych (np. 
Amsterdam-Schiphol, Madrid-Barajas, Paris-Charles de Gaulle). W przyszłości 
wzrost popytu przewyższy wzrost przepustowości uzyskany dzięki nowym 
inwestycjom infrastrukturalnym, więc poziom zatłoczenia będzie wzrastać. 

2. W związku z tym nadrzędnego znaczenia nabiera kwestia możliwie efektywnego 
wykorzystania istniejącej przepustowości portów lotniczych. Istnieją wyraźne 
przesłanki świadczące, że system przydzielania czasu na start lub lądowanie w 
portach lotniczych UE, w których występują ograniczenia przepustowości, nie jest 
optymalny. 

3. W ocenie wdrożenia obowiązującego rozporządzenia podkreślono istnienie kilku 
obszarów problematycznych zaliczanych do dwóch głównych kategorii: są to z 
jednej strony trudności związane z obowiązującym w UE systemem zarządzania, a z 
drugiej strony trudności wynikające z faktu, że w systemie tym nie wykorzystuje się 
korzyści wynikających ze stosowania mechanizmów rynkowych. 

1.1.1. Bieżący system zarządzania nie jest ani kompletny, ani w pełni wdrożony 

4. Po pierwsze, pełna niezależność koordynatorów przydziałów czasu na start lub 
lądowanie nie jest gwarantowana w wystarczającym stopniu. W niektórych 
państwach członkowskich strukturę systemu koordynacji można uznać za 
ograniczającą niezależność koordynatora, która powinna być niekwestionowana. 
Ponadto koordynatorzy przydziałów czasu na start lub lądowanie nie zapewniają 

wystarczającej przejrzystości danych dotyczących tych przydziałów. 

5. Po drugie, w obecnej formie rozporządzenie w sprawie przydzielania czasu na start 

lub lądowanie nie jest w pełni zgodne z przyszłym europejskim systemem kontroli 

ruchu lotniczego (jednolita europejska przestrzeń powietrzna). Na przykład podczas 
kryzysów związanych z chmurą pyłu wulkanicznego oraz opadami śniegu sytuacje 
obserwowane w praktyce w odniesieniu do przydzielania czasu na start lub 
lądowanie wykazały, że Unia Europejska nie jest przygotowana do rozwiązywania 
tego rodzaju problemów. 

6. Po trzecie, zasada 80–20, zgodnie z którą przewoźnik lotniczy musi w sezonie 

wykorzystać 80 % przydzielonego czasu na start lub lądowanie, aby móc otrzymać 

taki sam przydział w następnym roku, nie jest wystarczająco rygorystyczna. Nawet w 
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niektórych portach lotniczych, w których popyt przewyższa przepustowość, ponad 
10 % przydzielonego czasu na start lub lądowanie pozostaje niewykorzystane. 
Ponadto w innych portach lotniczych krótkie serie przydzielonego czasu na start lub 
lądowanie również mogą prowadzić do nieefektywnego wykorzystania 
przepustowości poprzez jej blokowanie w szczycie sezonu letniego, uniemożliwiając 
w ten sposób świadczenie usług przez cały rok. 

7. I na koniec, dostępna przepustowość portów lotniczych nie jest w pełni 
wykorzystywana, o czym świadczy proporcja późno zwracanych przydziałów czasu 

na start lub lądowanie. Ze względów operacyjnych przedsiębiorstwa lotnicze z 
zasady składają wnioski o większe przydziały czasu na start lub lądowanie niż 
faktycznie są im potrzebne, ale dowody świadczą o tym, że znaczna część tych 
nadwyżek przydziałów czasu na start lub lądowanie jest zwracana do puli zbyt 
późno, aby można było je przydzielić innemu przewoźnikowi. Ponadto sankcje 

nakładane przez państwa członkowskie za niewłaściwe wykorzystanie przydzielonego 

czasu na start lub lądowanie różnią się znacząco w zależności od rodzaju 
niewłaściwego ich wykorzystania podlegającego karze oraz od częstotliwości ich 
występowania. 

1.1.2. Ramy prawne nie nadążają za ewolucją rynku lotniczego 

8. Rozporządzenie zezwala na wymiany przydzielonego czasu na start lub lądowanie 
między liniami lotniczymi, ale nie precyzuje, czy mogą one mieć miejsce w zamian 
za korzyści finansowe lub innego rodzaju korzyści. Wprawdzie rozporządzenie nie 
zezwala jednoznacznie na nabywanie i sprzedaż przydzielonego czasu na start lub 
lądowanie, ale też jednoznacznie go nie zabrania. 

9. Wydaje się, że wtórny obrót oferuje korzyści w odniesieniu do wykorzystania 
przepustowości. .ie jest jednak całkiem jasne, w jakim stopniu wtórny obrót stanowi 

wynik braku przejrzystości. W niektórych portach lotniczych, w tym w porcie 
lotniczym Paris-Orly i w hiszpańskich portach lotniczych, nie jest on dozwolony. Nie 
są dostępne informacje na temat ewentualnych ograniczeń umownych w postaci 
porozumień, na mocy których nabywcy mogą narzucać sposób wykorzystania 
zakupionych przydziałów czasu na start lub lądowanie, co utrudnia urzędom ds. 
konkurencji analizę ewentualnych problemów w zakresie konkurencji. 

10. Ponadto nowe podmioty napotykają dwojakiego rodzaju przeszkody: ograniczenia w 
dostępie do rynku oraz w rozszerzaniu prowadzonej działalności. Preferencje 
historyczne oznaczają, że nowym podmiotom bardzo trudno jest kwestionować 

dominującą pozycję zasiedziałych przewoźników lotniczych w najbardziej 

zatłoczonych portach lotniczych. Zasiedziali przewoźnicy nie są zachęcani do 
oddawania przydzielonego czasu na start lub lądowanie nawet w przypadku, gdy inni 
mogliby go wykorzystać bardziej efektywnie. W wyniku tego w najbardziej 
zatłoczonych portach lotniczych pula przydziałów czasu na start lub lądowanie jest 
pusta lub prawie pusta. Gdy są one dostępne, występuje tendencja przydzielania 
czasu raczej większej liczbie przewoźników niż większemu przewoźnikowi, który 
mógłby zyskać silniejszą pozycję i stanowić skuteczną konkurencję dla głównego 
zasiedziałego przewoźnika. 

11. Stwierdzone problemy wywierają wpływ na funkcjonowanie portów lotniczych, gdyż 
ich przepustowość nie jest efektywnie lub w pełni wykorzystana. Ale przede 
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wszystkim wywierają wpływ na przewoźników lotniczych, gdyż dostęp do 
zatłoczonych portów lotniczych jest ograniczony i nie mogą one uzyskać 
przydziałów czasu, które są nieefektywnie wykorzystywane przez innych 
przewoźników. Ponadto przewoźnicy mają do czynienia z różnymi interpretacjami 
wydawanymi przez koordynatorów przydziałów czasu na start lub lądowanie, 
którym z kolei brakuje pewności prawnej w zakresie prawidłowego wdrożenia 
rozporządzenia. Wreszcie odbiegający od optymalnego poziom konkurencji, usług i 
cen jest niekorzystny dla konsumentów. 

1.2. Analiza zasady pomocniczości 

12. Rozporządzenie w sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie ma zasadnicze 

znaczenie dla właściwego funkcjonowania transportu lotniczego. Stanowi ono krok 
w kierunku realizacji celu określonego w art. 90 i 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Ponieważ w tym przypadku ma zastosowanie zasada pomocniczości, 
działanie UE w zakresie przydzielania czasu na start lub lądowanie wymaga 
uzasadnienia jako element wspólnej polityki transportu lotniczego. 

13. W tym przypadku uzasadnienie koncentruje się na potrzebie zapewnienia w całej 

Europie jednolitych i skutecznych zasad w celu stworzenia wszystkim operatorom 
równych warunków działania. 

14. W dążeniu do stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku transportu lotniczego 
wartość dodana w UE powinna polegać na wdrożeniu środków, w ramach których 
uwzględnia się sytuację w różnych portach lotniczych, zapewniając jednocześnie 

brak utrudnień w konkurencji między operatorami. Indywidualne działania 
podejmowane przez państwa członkowskie mogłyby okazać się niekorzystne dla 
rynku wewnętrznego. 

2. CELE I�ICJATYWY UE 

15. Ogólnie, zmiana rozporządzenia w sprawie przydzielania czasu na start lub 
lądowanie ma na celu zapewnienie optymalnego przydzielania i wykorzystania tego 

czasu w zatłoczonych portach lotniczych. Poniżej przedstawiono cele szczegółowe. 

Cel szczegółowy nr 1. Wzmocnienie i skuteczne wdrożenie systemu przydzielania i 

wykorzystania czasu na start lub lądowanie. 

Cel szczegółowy nr 2. Wzmocnienie uczciwej konkurencji i konkurencyjności 

operatorów. 

Cele szczegółowe można z kolei przełożyć na cele operacyjne. W przypadku celu 
szczegółowego nr 1 obejmują one: ograniczenie późnego zwracania przydzielonego 
czasu na start lub lądowanie, zwiększenie stopnia jego wykorzystania oraz 
ograniczenie niewłaściwego wykorzystania. W przypadku celu szczegółowego nr 2: 
zwiększenie liczby konkurentów dysponujących stabilnym zestawem przydzielonego 
czasu na start lub lądowanie, zwiększenie liczby przewożonych pasażerów oraz 
operowanych rejsów przy tej samej przepustowości portu lotniczego oraz 
zwiększenie puli przydziałów czasu na start lub lądowanie. 
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3. WARIA�TY POLITYCZ�E 

16. Pierwsze możliwe działanie obejmuje uchylenie rozporządzenia, z 
pozostawieniem ogólnych wytycznych IATA w sprawie planowania rozkładów 
lotów, które stanowią kodeks branżowy bez mocy prawnej, jako jedynego kodeksu 
mającego zastosowanie do przydzielania czasu na start i lądowanie w Europie. 
Wszystkie zainteresowane strony są zgodne, że rozporządzenie w sprawie 
przydzielania czasu na start lub lądowanie w bardzo znaczącym stopniu przyczyniło 
się do poprawy procesu przydzielania czasu na start lub lądowanie w Europie, a 
zmiany wprowadzone w 2004 r. stanowiły kolejny krok w stronę zapewnienia 
neutralnego i niedyskryminacyjnego charakteru tego procesu. Z tego względu 
odrzucono ten wariant. 

17. Alternatywny wariant polityczny obejmuje opracowanie wytycznych 
uzupełniających obowiązujące rozporządzenie w jego niezmienionej wersji. 
Wytyczne nie miałyby wiążącego charakteru, przyczyniając się do powstania wielu 
problemów związanych z ich egzekwowaniem. Ale, co najważniejsze, wiele spośród 
kluczowych problemów odbiegającego od optymalnego systemu przydzielania czasu 
na start lub lądowanie pozostałoby bez rozwiązania: wytyczne mogłyby być sprzeczne 

z treścią istniejącego rozporządzenia w sprawie przydzielania czasu na start lub 

lądowanie. Z tego względu jedyną przydatną formą interwencji na poziomie UE 
jest zmiana rozporządzenia w sprawie przydzielania czasu na start lub 
lądowanie. 

18. W wyniku konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz badania przeprowadzonego 
w 2011 r. przez firmę doradczą Steer Davies Gleave wskazano szeroki zestaw 
indywidualnych środków, które można wykorzystać w celu rozwiązania licznych 
stwierdzonych problemów. 

19. Poniższa tabela zawiera zestawienie środków politycznych poddanych analizie. 
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Środki 
polityczne 

Opis środków politycznych 

 Czynnik napędzający nr 1: Bieżący system zarządzania nie jest ani 

kompletny, ani w pełni wdrożony 

- Wzmocnienie 

niezależności 

koordynatorów 

przydziałów 

czasu na start 

oraz 

przejrzystości 

danych 

dotyczących 

tych przydziałów 

Środek ten wzmacnia niezależność organizacyjną i funkcjonalną. Wprowadza przejrzyste 
zasady finansowania funkcji koordynacyjnej oraz monitorowania zasobów finansowych. 
Przyczyniłby się do wzmocnienia lub rozszerzenia wymogów, jakie musieliby spełniać 
koordynatorzy w odniesieniu do danych. 

- Zapewnienie 

właściwego 

wykorzystania 

przydziałów 

czasu na start 

lub lądowanie 

Środek ten umożliwiłby wprowadzenie opłat i kar związanych z rezerwacją przydziałów czasu 
na start lub lądowanie oraz przyczyniłby się do zwiększenia i wzmocnienia roli koordynatora w 
zakresie stosowania art. 14.  

- Integracja 

przydzielania 

czasu na start 

lub lądowanie w 

ramach 

jednolitej 

europejskiej 

przestrzeni 

powietrznej 

Koordynatorzy ściśle współpracujący z menedżerem sieci przekazują mu dane dotyczące 
przydzielania czasu na start lub lądowanie, konieczne dla zapewnienia funkcjonowania sieci 
europejskiej. Przepustowość przestrzeni powietrznej i obsługi naziemnej są efektywnie 
wykorzystane poprzez zapewnienie spójności między planami lotów a przydzielaniem czasu na 
start lub lądowanie. W przyszłości normy skuteczności działania dla portów lotniczych 
wymagałyby spójności między celami dotyczącymi skuteczności działania a parametrami 
koordynacji w zakresie przydzielania w nich czasu na start lub lądowanie. 

Lepsze 

wykorzystanie 

przydziałów 

czasu na start 

lub lądowanie 

Środek ten spowodowałby podniesienie wartości progowej wykorzystania przydziałów czasu, 
jaka jest konieczna dla zachowania serii przydziałów czasu, powyżej obecnego poziomu 
wynoszącego 80 % oraz podniesienia minimalnej długości serii powyżej obecnej wartości 
wynoszącej 5. 

 Czynnik napędzający nr 2: Ramy prawne nie nadążają za ewolucją rynku 

lotniczego 

Określenie 

przepisów UE 

dotyczących 

wtórnego obrotu 

Środek ten zezwoliłby na wtórny obrót we wszystkich portach lotniczych UE, prowadzony w 
ramach jednolitych ram prawnych. Uwzględniłby problemy z zakresie przejrzystości i 
konkurencji poprzez zakazanie ograniczających porozumień oraz wzmocnienie przejrzystości 
przed i po transakcji. 
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Poprawa 

pierwotnie 

przydzielonego 

czasu na start 

lub lądowanie 

Wskazano dwa środki: 

1. Doroczne wycofywanie i sprzedaż na aukcji części przydziałów czasu na start lub lądowanie. 
System polega na wycofaniu części historycznych przydziałów czasu na start lub lądowanie w 
bardzo zatłoczonych portach lotniczych, w których istnieją znaczące ograniczenia w 
dopuszczeniu nowych podmiotów. Wycofane przydziały czasu są przedmiotem licytacji. 

2. Zmiana zasady dotyczącej nowych podmiotów: zmiana definicji nowego podmiotu poprzez 
zwiększenie liczby przydziałów czasu na start lub lądowanie, które przewoźnik może otrzymać 
w porcie lotniczym, dopóki jest uważany za nowy podmiot. 
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20. Pojedynczo żaden spośród przedstawionych powyżej środków politycznych nie 
zapewnia osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie optymalnego systemu przydzielania 
czasu na start lub lądowanie. Aby rozwiązać kwestię odbiegającego od optymalnego 
funkcjonowania systemu przydzielania i wykorzystania czasu na start lub lądowanie, 
obok podstawowego scenariusza proponujemy trzy omówione poniżej pakiety 
środków politycznych. 

21. Pierwszy pakiet środków politycznych (PP1) przyczyniłby się do podniesienia 
skuteczności przydzielania i wykorzystania czasu na start lub lądowanie w ramach 

ograniczeń stwarzanych przez bieżący system zarządzania. Pakiet PP1 można 
postrzegać jako samodzielny wariant. 

22. Drugi pakiet środków politycznych (PP2) stanowi bardziej ambitny zestaw środków, 
który wymaga znaczących zmian w rozporządzeniu w sprawie przydzielania czasu 
na start lub lądowanie. Stanowi rozszerzenie pakietu PP1 i ma na celu wprowadzenie 

mechanizmów rynkowych w zakresie przydzielania czasu na start lub lądowanie we 

wszystkich zatłoczonych portach lotniczych UE, jak również zmianę zasady 

dotyczącej nowych podmiotów, zasady 80–20 oraz wymogów dotyczących serii 

przydziałów czasu na start lub lądowanie. 

23. Trzeci pakiet (PP3) stanowi najbardziej ambitny pakiet środków politycznych. 
Zawiera pakiet PP2, ale ponadto pociągałby za sobą wycofywanie przydzielonego 
przewoźnikom czasu na start lub lądowanie i przydzielanie go w drodze sprzedaży 
na aukcji przewoźnikom oferującym najwyższą cenę. 
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4. OCE�A SKUTKÓW 

24. O ile wpływ pakietu PP1 na wykorzystanie przepustowości portów lotniczych byłby 
ograniczony, o tyle pakiety PP2 i PP3 w znacznym stopniu podniosłyby efektywność 
wykorzystania ich przepustowości. Pakiet PP2 przyczyniłby się do zwiększenia 
liczby pasażerów o 1,6 % rocznie, natomiast pakiet PP3 – o 1,9-2,0 %. 

25. Pakiety PP2 i PP3 pozwalają uzyskać znacznie większe korzyści ekonomiczne. 
Jednak korzyści ekonomiczne netto wynikające z wprowadzenia pakietu PP2 
wynoszą 5,3 miliarda euro, podczas gdy korzyści wynikające z wprowadzenia 
pakietu PP3 jedynie 2,8-5 miliardów euro ze względu na wyższe koszty operacyjne 
przewoźników lotniczych oraz bezpośrednie koszty wdrożenia ponoszone przez 
przewoźników lotniczych i władze. 

26. Pakiet PP1 przyczyni się do powstania kosztów administracyjnych w wysokości 2,4 
miliona euro wynikających przede wszystkim z konieczności zebrania danych 
dotyczących przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych innych 

 Pakiet środków politycznych 

nr 1 (PP1) 

 

Pakiet środków politycznych nr 2 

(PP2) 

 

Pakiet środków politycznych nr 3 

(PP2) 

 

Treść 

pakietów 

politycznych 

- Wzmocnienie niezależności 
i przejrzystości 

- Zapewnienie właściwego 
wykorzystania przydziałów 
czasu na start lub lądowanie 

- Integracja przydzielania 
czasu na start lub lądowanie w 
ramach jednolitej europejskiej 
przestrzeni powietrznej 

PP1+ PP1 + 

 

  - Wtórny obrót przy zachowaniu 
przejrzystości i mechanizmów 
zabezpieczających konkurencję 

- Zmiana zasady dotyczącej 
nowych podmiotów 

- Lepsze wykorzystanie 
przydziałów czasu na start lub 
lądowanie 

PP2+ 

   - Wycofanie przydziałów czasu na start 
lub lądowanie w najbardziej 
zatłoczonych portach lotniczych i ich 
sprzedaż na aukcji 
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niż porty lotnicze z organizacją rozkładów lub koordynowane porty lotnicze. Jedyne 
koszty, jakie pociąga za sobą pakiet PP2, obejmują koszty zapewnienia 
przejrzystości obrotu wtórnego (około 0,2 miliona euro). Pakiet PP3 nie prowadzi do 
powstania dodatkowych kosztów poza wynikającymi z wprowadzenia pakietu PP2. 

27. Pakiet PP3 wymaga największego wzrostu liczby zatrudnionych, ale wywiera też 
największy negatywny wpływ na dostępność regionów. PP2 prowadzi do dużego 
wzrostu zatrudnienia i wywiera ograniczony wpływ na dostępność regionów. PP1 nie 
wpływa na dostępność regionów i wykazuje niższy pozytywny wpływ na stan 
zatrudnienia. 

28. Pakiety PP3 i PP2 spowodowałyby większe negatywne skutki dla środowiska niż 
pakiet PP1. 



 

PL 10   PL 

 

Wymierne skutki różnych środków politycznych i ich zestawień przedstawiono w tabeli poniżej. 

Zatrudnienie (w 
tys. EPC) 

Wariant/środek Port lotniczy Pasażer
owie (%) 

Rejsy 
(%) 

Pasażero
wie (w 

mln) 

Koszty 
operacyjn

e 
przewoźn

ików 
lotniczyc
h (w mln 

euro) 

Bezpośredni
e koszty 

wdrożenia (w 
mln euro) 

Korzyści 
ekonomicz
ne (w mln 

euro) 

Korzyści 
ekonomicz
ne netto (w 

mln euro) 
W 

portach 
lotniczy

ch 

U 
przewo
źników 
lotnicz

ych 

Taryfy 
(%) 

Emisje CO2 
(w 

tysiącach 
ton) 

A. Wzmocnienie niezależności i 
przejrzystości W całej UE nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. 8,7 nie dot. nie dot. 0,0 0,0 0,0 % 0 

B. Opłaty za rezerwację przydziału czasu na 
start lub lądowanie W całej UE 0,3 % 0,2 % 3,7 0,0 4,7 868,7 864,0 2,5 4,4 -0,2 % 719 

C. Kary za niewłaściwe wykorzystanie 
przydziału czasu na start lub lądowanie W całej UE 0,1 % 0,1 % 1,5 0,0 19,4 352,7 333,3 1,0 1,5 -0,1 % 254 

PP1 (A+B+C) W całej UE 0,4 % 0,3 % 4,5 0,0 29,5 1 053,2 1 032,5 3,1 5,1 -0,2 % 842 

D. Obrót wtórny W całej UE 1,2 % 0,0 % 14,4 0,0 24,7 3 139,7 3 115,1 9,9 34,3 -0,6 % 5 140 

W całej UE 0,0 % 0,0 % 0,5 0,0 0,0 124,9 124,9 0,4 0,6 0,0 % 102 
E. Zmiana zasady dotyczącej nowych 
podmiotów Heathrow, tryb 

mieszany 0,2 % 0,0 % 0,2 0,0 0,2 22,9 23,1 0,1 0,9 -0,2 % 138 

F. Podniesienie progu wykorzystania do 85 
% W całej UE 0,1 % 0,0 % 0,8 0,0 0,0 184,7 184,7 0,5 0,9 0,0 % 150 

G. Podniesienie progu wykorzystania do 90 
% W całej UE 0,2 % 0,1 % 2,3 535,8 0,0 536,2 0,4 1,6 2,6 -0,1 % 431 

H. Wydłużenie minimalnej długości serii W całej UE 0,3 % 0,2 % 3,6 0,0 0,0 876,3 876,3 2,6 4,7 -0,2 % 768 

PP2 (PP1+D+E+F+H) W całej UE 1,6 % 0,2 % 23,8 0,0 75,7 5 354,7 5 279,0 16,4 45,6 -0,8 % 6 988 

Heathrow 
2,6 % – 

3,9 % 

-0,3 % – 

-1,4 % 
1,1 – 1,8 

708,1 – 
2 003,3 

25,4 
227,6 – 

386,1 

-347,4 – 

-1 801,1 

0,8 – 

1,3 

9,8 –
11,3 

-1,2 % – 

-2,0 % 
1 827 

I. Wycofanie praw nabytych i sprzedaż na 
aukcji 

Orly 
12,4 % – 

13,0 % 

-0,3 % – 

0,0 % 
2,8 – 2,9 

0,0 – 
695,4 

20,2 – 

20,8 

611,7 – 

636,9 

-104,6 – 

616,7 
2,0 

4,4 – 

4,5 

-8,4 % – 

-8,7 % 

611 – 

624 

PP3 (PP2+I) W całej UE 1,9 % – 
2,0 % 

0,2 % 
27,3 – 

28,7 
708,1 – 
2 698,7 

113,6 – 119,2 
5 620,0 – 

5 804,3 
2 807,6 – 

4 976,9 
17,3 – 

17,9 
55,2 – 

56,7 
-0,8 % 

8 523 – 
8 775 
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Uwaga: Wartości finansowe są przedstawione jako wartości bieżące netto kosztów/korzyści w latach 2012–2025. Wartości niefinansowe (liczba pasażerów, emisje itd.) przedstawiono jako średnie 
wartości roczne w latach 2012–2025. 

Źródło: Ocena wpływu zmian do rozporządzenia nr 95/93, Steer Davies Gleave, 2011 r. 
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5. PORÓW�A�IE WARIA�TÓW 

29. Pakiety środków politycznych poddano ocenie pod względem takich kryteriów, jak 
skuteczność, efektywność i spójność. 

30. Z punktu widzenia skuteczności najbardziej atrakcyjnym wariantem wydaje się 
pakiet PP2. Zapewnia największy potencjał w dążeniu do osiągnięcia wszystkich 
celów szczegółowych, podczas gdy w ramach pakietu PP3 nie jest możliwe 
uzyskanie najbardziej skutecznego wyniku w odniesieniu do celu szczegółowego nr 
2. Pakiet PP1 pozwala w pełni osiągnąć tylko cel szczegółowy nr 1. 

31. Ponadto analiza spójności między różnymi pakietami środków politycznych 
świadczy o tym, że nawet pomimo tego, iż pakiet PP2 wiąże się z jednej strony z 
istotnymi rozwiązaniami kompromisowymi między wykorzystaniem przepustowości 
portu lotniczego oraz pozytywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi, a z 
drugiej strony ze skutkami dla środowiska, liczba rozwiązań kompromisowych jest 
niższa niż w przypadku pakietu PP3. Pod względem spójności najwyższą pozycję 
zajmuje pakiet PP1. 

32. I na koniec, pakiet PP3 jest najbardziej kosztowny z punktu widzenia kosztów 
operacyjnych linii lotniczych i kosztów bezpośrednich, podczas gdy pakiet PP1 jest 
najtańszy i najłatwiejszy do wprowadzenia. 

33. W świetle powyższych argumentów zalecanym pakietem jest pakiet PP2, gdyż 
uzyskane korzyści znacznie przewyższają koszty. Pakiet ten ma na celu zmianę 
administracyjnego systemu przydzielania czasu na start lub lądowanie poprzez 
wprowadzenie mechanizmów rynkowych umożliwiających korygowanie jego 
niedociągnięć. Taki system zapewniłby większą niezależność koordynatorów, 
większą przejrzystość, większe możliwości dla nowych podmiotów oraz specjalne 
środki przyczyniające się do lepszego wykorzystania czasów na start lub lądowanie. 

6. MO�ITOROWA�IE I OCE�A 

34. Komisja oceni wdrożenie rozporządzenia po upływie trzech lat od jego przyjęcia 
przez ustawodawcę i będzie w sposób ciągły monitorować zestaw dostępnych 
najważniejszych wskaźników dotyczących transportu. Wskaźniki te zostaną 
zastosowane w celu pomiaru zakresu, w jakim przyjęty wariant polityczny 
przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych. 
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