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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2011. december 1-jén terjesztette elő az uniós repülőtereken a földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslatát. 

A földi kiszolgálási ágazat már régóta várt a Bizottság javaslatára, amelytől azt remélik, hogy 
a piac további megnyitása révén növelni fogja a földi kiszolgálás körébe tartozó 
szolgáltatások hatékonyságát és általános színvonalát.  Jóllehet a javaslat jelentős előrelépést 
jelent a hatályos jogszabályi kerethez képest, vannak még lényeges kérdések, amelyekkel 
foglalkozni kell a piac hatékony megnyitásának biztosítása érdekében, amely a 
következetességen és az átláthatóságon, valamint a repülőterek használóinak, köztük az 
utasoknak kínált magasabb színvonalú szolgáltatásokon alapul.

A földi kiszolgálási megoldások körének szélesítése az Unió repülőterein 

A Bizottság javaslatában kettőről háromra növeli a földi kiszolgálás körébe tartozó egyes 
alapvető szolgáltatásokat (poggyászkezelés, előtéri kiszolgálás, üzemanyag- és kenőanyag-
kezelés, áru- és postai küldemények kezelése) nyújtó harmadik felek kötelező minimális 
számát az 5 millió utast meghaladó forgalmú repülőtereken, és a saját kiszolgálás minden 
légitársaság számára adott lehetőségét, ami előmozdítja a választéknövekedést, és hozzájárul 
a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások általános színvonalának emeléséhez az 
európai repülőtereken. 

A Bizottság javaslata fontos lépés a megfelelő irányba, amely a földi kiszolgálás körébe 
tartozó szolgáltatások piacának megnyitása. 

Az előadó egyetért azzal, hogy az 5 millió utast meghaladó éves forgalmú repülőtereken a 
szolgáltatók minimális száma három legyen. E repterek tekintetében az előadó nem látja 
indokoltnak a földi kiszolgálási tevékenységeket végző szolgáltatók hozzáférésének további 
korlátozását, amint azt a Bizottság a sajátos korlátokkal küzdő repülőterekre vonatkozó 14. 
cikkben javasolja. 

Az előadó üdvözli a más tagállam által adott jóváhagyások kölcsönös elismerésének 
bevezetését, amely alapvető elv a szabad mozgás megvalósítása és a belső piac kiépítése 
szempontjából. A jóváhagyások megadására vonatkozó eljárásnak általában véve átláthatónak 
és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, valamint a gyakorlatban nem korlátozhatja a 
rendeletben meghatározottnál nagyobb mértékben a piacra jutást vagy a saját kiszolgálás 
szabadságát. 

Az uniós földi kiszolgálási piac kiegyensúlyozott liberalizációja

A földi kiszolgálási piac megnyitását azonban kiegyensúlyozott módon kell végrehajtani. A 
földi kiszolgálás tőkeigényes tevékenység, amelyet nagyfokú verseny, továbbá – a szükséges 
személyzet és felszerelés miatt – magas állandó költségek jellemeznek. A földi kiszolgálási 
piac megnyitása óta a légitársaságoknak sikerült folyamatosan lejjebb szorítani a kezelési 
díjakat. Ennek következtében az európai földi kiszolgálási ágazatban tevékeny vállalkozások 
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az elmúlt tíz esztendőben egyre kisebb nyereséggel működtek, annak ellenére, hogy az utasok 
száma az európai reptereken gyorsan emelkedett.

A piac teljes megnyitása tovább növelné a földi kiszolgálást végző vállalkozásokra nehezedő 
nyomást, amelyek emiatt kénytelenek lennének csökkenteni személyzeti költségeiket. Ez a 
bérszínvonal csökkenését, a foglalkoztatás biztonságának és a munkavállalók képzési 
lehetőségeinek romlását, valamint a részmunkaidős és ideiglenes foglalkoztatás növekedését 
vonná maga után.

A pályázatok további fejlesztése – több rugalmasság

Az előadó elismeri, hogy a Bizottság javaslata tartalmaz olyan, a pályázatok javítására 
irányuló elemeket, mint a kiválasztási eljárás részletesebb leírása, és a földi kiszolgálás 
körébe tartozó bizonyos alapvető szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások esetében a maximális 
kiválasztási időtartam tíz évre történő növelése. Az előadó szerint a maximális időtartamot a 
földi kiszolgálás körébe tartozó valamennyi szolgáltatás esetében biztosítani kellene, és azt 
nem szabadna korlátozni a javaslat 14. cikkében említett mentességek esetében sem. 

A szolgáltatókkal szembeni nagyobb rugalmasság biztosítása, és különösen a kkv-k 
hozzáférésének előmozdítása érdekében az előadó szerint lehetőséget kellene adni az 
ajánlatkérő szervnek arra, hogy a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat 
csoportokba sorolja, és külön pályázatot írjon ki az egyes szolgáltatáscsoportok esetében.  A 
földi kiszolgálási piachoz való hozzáférés korlátozásának elkerülése érdekében fontos életben 
tartani a nyílt pályáztatást, ezért az előadó javasolja, hogy sikertelen pályázati eljárás esetén 
az ajánlatkérő szervnek 12 hónapon belül kötelezően új pályázatot kelljen kiírnia. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy egy olyan határozott időtartamra kiírt sikertelen pályázat, 
amelynek folyamán egy másik szolgáltató megszünteti a tevékenységét, de facto 
monopóliumnak minősül, ami indokolttá teszi, hogy a tagállamok a Bizottság által 
javasoltaknak megfelelően szabályozzák a földi kiszolgálás körébe tartozó, érintett 
szolgáltatások árát, miközben a piac jogi értelemben továbbra is nyitottnak tekintendő. 

Központosított infrastruktúra és kiigazítások a díjak tekintetében

Az átláthatóság és a repülőtér-használók szempontjából vett tervezhetőség biztosítása 
érdekében fontos közös és átlátható rendszert létrehozni a központosított repülőtéri 
infrastruktúrák és létesítmények használatáért felszámított díjak tekintetében. Az előadó 
javasolja ezért annak kötelező előírását, hogy az irányító testület foglalja bele a repülőtér-
használók bizottságának és a vállalkozásoknak nyújtott tájékoztatásba az egyes repülőtereken 
a földi kiszolgálási díjak várható alakulását, a forgalom várható növekedését és a tervezett 
infrastrukturális beruházásokat. 

Fontos lenne lehetővé tenni a repülőtéri hatóságok számára, hogy behajtsák a panaszok 
feldolgozásának ideje alatt kiesett díjakat, így elkerülhetővé válnának az olyan helyzetek, 
amikor a panasztétel célja kifejezetten a díjak alkalmazásának elodázása. Ha a földi 
kiszolgálási díjak mértékére vonatkozó határozatot az említett cikk (6) bekezdése alapján a 
független felügyeleti hatóság elé terjesztik, a szóban forgó határozat csak akkor léphet 
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hatályba, ha a független felügyeleti hatóság már megvizsgálta azt. Amennyiben a független 
felügyeleti hatóság jóváhagyja az irányító testület földi kiszolgálási díjak mértékére 
vonatkozó határozatát, a határozat eredeti időpontjától esedékes díjak beszedhetők.

A tevékenységek összehangolása

A repülőtért irányító testület koordinációs szerepének megerősítése érdekében a repülőtér 
üzemeltetője felhatalmazást kap a magatartási kódex végrehajtására.  Az előadó 
hangsúlyozza, hogy a repülőtéren folyó földi kiszolgálói tevékenység megfelelő 
összehangolásáért a repülőtér irányító testületének kell felelősséget vállalnia. 

Standardok alkalmazása

Az előadó javasolja minimális előírások bevezetését a repülőtéri szolgáltatások tekintetében, 
ami javítani fogja e szolgáltatások minőségét, és elősegíti a repülőterek működését. Lényeges 
szempont, hogy a minimális előírások legyenek tekintettel a repülőtér biztonsági szabályaira, 
biztonsági intézkedéseire, valamint biztonságirányítási rendszerére, a polgári repülés területén 
érvényes közös szabályokról szóló 216/2008/EK rendeletben említettek szerint. Emellett az 
előadó a földi kiszolgálást végző szolgáltatóknak kötelezően előírná egy biztonságirányítási 
rendszer kialakítását és működtetését, amely megerősítené a minimális minőségi előírások 
végrehajtását. Továbbá a repülőtért irányító testület felhatalmazást kap a minimális minőségi 
előírások végrehajtására. 

Összegzés

Az előadó hangsúlyozza, hogy a földi kiszolgálás uniós piaca megnyitásának 
kiegyensúlyozott módon kell történnie, mivel a teljes liberalizáció – a szolgáltatók mind 
nagyobb számának a piacról való kiszorulása miatt – nagyfokú instabilitást idézhet elő. A 
földi kiszolgálást végző társaságok a légi közlekedés gerincét alkotják, és egy instabil földi 
kiszolgálási piac az európai repülőtereken ismétlődő szolgáltatáskiesést és jelentős 
leépítéseket vonna maga után. A teljes liberalizáció ugyanakkor hosszú távon is néhány 
fennmaradó földi kiszolgáló társaság oligopóliumát eredményezné. Ez ellentétes lenne a 
légitársaságok, a munkavállalók és az utasok érdekeivel, és hátrányosan befolyásolná a 
versenyt, a növekedést és a foglalkoztatást is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A repülőtéri légiközlekedési 
műveletek megfelelő és zavartalan 
működésének biztosítása, a repülőtér 
területén a biztonság garantálása, illetve a 
környezet védelme és a vonatkozó szociális 
rendelkezések és szabályok betartása 
érdekében a földi kiszolgálás körébe 
tartozó szolgáltatások nyújtását megfelelő 
jóváhagyáshoz kell kötni. Figyelemmel 
arra, hogy jelenleg a tagállamok 
többségében léteznek a földi kiszolgálás 
körébe tartozó szolgáltatások nyújtásának 
jóváhagyási rendszerei, azonban ezek 
nagymértékben eltérőek, harmonizált 
jóváhagyási rendszert kell bevezetni.

(18) A repülőtéri légiközlekedési 
műveletek megfelelő és zavartalan 
működésének biztosítása, a repülőtér 
területén a biztonság garantálása, illetve a 
környezet védelme és a vonatkozó szociális 
rendelkezések és szabályok, valamint a 
reprezentatív kollektív szerződések
betartása érdekében a földi kiszolgálás 
körébe tartozó szolgáltatások nyújtását 
megfelelő jóváhagyáshoz kell kötni. 
Figyelemmel arra, hogy jelenleg a 
tagállamok többségében léteznek a földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások 
nyújtásának jóváhagyási rendszerei, 
azonban ezek nagymértékben eltérőek, 
harmonizált jóváhagyási rendszert kell 
bevezetni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A repülőtereket fel kell szólítani 
alapvető teljesítménymutatók 
alkalmazására a földi kiszolgálás 
teljesítményének mérése céljából, mivel ez 
fokozná a hatékonyságot, és 
végeredményként gyors és színvonalas 
szolgáltatást biztosítana az utasoknak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) Mivel az európai repülőtereken a 
földi kiszolgálás alapvető célkitűzéseinek 
egyike a kiszolgálás színvonalának 
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javítása a légitársaságok javára, e 
rendeletnek különösképp hozzá kell 
járulnia a poggyászkezelés színvonalának 
javításához.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az alvállalkozók igénybevétele növeli
a földi kiszolgálók számára a 
rugalmasságot. Mindazonáltal az 
alvállalkozás és az áttekinthetetlen 
alvállalkozói láncok kapacitáskorlátokat is 
eredményezhetnek, valamint a biztonságra 
is kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak. Az 
alvállalkozók igénybevételének ezért 
korlátozottnak kell lennie és pontosítani 
kell az alvállalkozásra irányadó 
szabályokat.

(29) Az alvállalkozók igénybevétele 
növelheti a földi kiszolgálók számára a 
rugalmasságot. Mindazonáltal az 
alvállalkozás és az áttekinthetetlen 
alvállalkozói láncok kapacitáskorlátokat is 
eredményezhetnek, valamint a biztonságra 
is kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak. Az 
alvállalkozók igénybevételének ezért 
korlátozottnak kell lennie és pontosítani 
kell az alvállalkozásra irányadó 
szabályokat. E rendelet alkalmazási 
körében az alvállalkozók igénybevétele 
semmilyen körülmények között sem 
eredményezheti a munkafeltételek, 
valamint a munkahelyi biztonság és 
védelem szintjének romlását.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Mivel a fogyatékkal élők gyakran 
szembesülnek problémákkal a 
gyógyszereik vagy segédeszközeik kezelése 
terén, e rendeletnek összhangban kell 
lennie a légi járműveken utazó, 
fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 
1107/2006/EK rendelettel.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31b) Jóllehet a légi járműveken utazó, 
fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogait a 
1107/2006/EK rendelet szabályozza, a 
jelen rendelet ösztönzi a fogyatékkal élő 
vagy csökkent mozgásképességű 
személyeknek segítséget nyújtó 
szolgáltatók, illetve az utasok 
segédeszközeinek – köztük az orvosi 
segédeszközök – kezelését végző 
szolgáltatók munkájának fokozott 
összehangolását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet hatálya alá tartozó minden 
repülőtér létrehoz egy bizottságot („a 
repülőtér-használók bizottságát”) a 
repülőtér-használók vagy az azokat 
képviselő szervezetek képviselőiből.

A repülőtér-használók kérésére a rendelet 
hatálya alá tartozó minden repülőtér 
létrehoz egy bizottságot („a repülőtér-
használók bizottságát”) a repülőtér-
használók vagy az azokat képviselő 
szervezetek képviselőiből.

Indokolás

Egyes repülőtereken súlyos problémák vagy nézeteltérések hiányában a képviselők 
elmaradoztak a repülőtér-használók bizottságának üléseiről. Ezért nem kellene kötelezően 
előírni ilyen bizottságok létrehozását, amennyiben a felhasználók részéről arra nem merül fel 
igény. A kisebb regionális repterek esetében a repülőtér-használók bizottságának létrehozása 
és irányítása növelheti az adminisztratív és pénzügyi terheket is.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban a földi kiszolgálás 
egyes kategóriái körébe tartozó 
szolgáltatások vonatkozásában nem 
korlátozhatják ezt a számot kategóriánként 
kettőnél kevesebb, vagy az előző három 
évben legalább 5 millió utas vagy 100 000 
tonna áru éves forgalmú repülőtereken 
kategóriánként háromnál kevesebb
szolgáltatóra.

A tagállamok azonban a földi kiszolgálás 
egyes kategóriái körébe tartozó 
szolgáltatások vonatkozásában nem 
korlátozhatják ezt a számot kategóriánként 
kettőnél kevesebb szolgáltatóra, feltéve, 
hogy ezeket releváns, objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján választják ki.

Azon repülőterek esetében, melyek éves 
forgalma legalább az előző három évben 
elérte legalább az 5 millió utast vagy 
100 000 tonna árut, az Európai Bizottság 
értékeli, hogy valóban indokolt-e a földi 
kiszolgálást végző szolgáltatók számának 
háromra növelése, és ezen értékelés 
alapján ajánlásokat ad ki a nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak, amelyek 
független szabályozóként határoznak 
arról, hogy az európai, nemzeti és 
regionális sajátosságok szükségessé 
teszik-e a földi kiszolgálás egyes 
kategóriái körébe tartozó szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók számának említettek 
szerinti növelését, feltéve, hogy ezeket 
releváns, objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján választják ki.
A 46. cikk (2) bekezdésében említett 
időpont után két évvel a Bizottság értékeli 
e rendeletnek az uniós földi kiszolgálási 
piacra gyakorolt hatását, külön felmérve 
ennek keretében a munkavállalói jogokra 
gyakorolt hatásokat. A Bizottság 
következtetéseit jelentés formájában 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést adott esetben a 
rendelet módosítására irányuló 
jogalkotási javaslat kíséri.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a (2) bekezdés értelmében 
korlátozzák a jóváhagyott szolgáltatók 
számát, a tagállamok egyetlen repülőtér-
használót sem akadályozhatnak meg abban, 
a repülőtér bármely részét is jelölték ki 
számára, hogy a földi kiszolgálás minden 
egyes korlátozás alá eső fajtája esetében a 
(2) és (3) bekezdésben meghatározott 
feltételek szerint legalább az alábbiak 
közül választhasson:

(4) Ha a (2) bekezdés értelmében 
korlátozzák a jóváhagyott szolgáltatók 
számát, a tagállamok egyetlen repülőtér-
használót sem akadályozhatnak meg abban, 
a repülőtér bármely részét is jelölték ki 
számára, hogy a földi kiszolgálás minden 
egyes korlátozás alá eső fajtája esetében a 
(2) és (3) bekezdésben meghatározott 
feltételek szerint legalább az alábbiak 
közül választhasson:

– két földi szolgálással foglalkozó 
szolgáltató, vagy

– két földi kiszolgálással foglalkozó 
szolgáltató.

– három földi szolgálással foglalkozó 
szolgáltató azokon a repülőtereken, 
melyek éves forgalma legalább az előző 
három évben legalább 5 millió utas vagy 
100 000 tonna áru volt.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. vagy a 14. cikk szerinti 
szolgáltatói létszámkorlátozással érintett 
repülőtereken a jóváhagyott szolgáltatókat 
nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
pályázati eljárásban kell kiválasztani. 

(1) A 6. vagy a 14. cikk szerinti 
szolgáltatói létszámkorlátozással érintett 
repülőtereken a jóváhagyott szolgáltatókat 
átlátható és megkülönböztetésmentes, és 
minden érdekelt számára nyitott pályázati 
eljárásban kell kiválasztani, a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 
2004/17/EK irányelv rendelkezéseivel 
összhangban. Az ajánlatkérő szerv a földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat 
csoportokba sorolhatja, és külön 
pályázatot írhat ki az egyes 
szolgáltatáscsoportokra.

Módosítás 11
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értesítését követően a 
tagállam a pályázati feltételek körébe 
felvehet a földi kiszolgálók által a 
területükön lévő peremterületeket vagy 
fejlődő régiókat kiszolgáló repülőterek 
tekintetében teljesítendő közszolgáltatási 
kötelezettséget, amennyiben a földi 
kiszolgálók állami támogatás (pl. 
kizárólagos jogok vagy kompenzációs 
kifizetések) nélkül nem hajlandóak a földi 
kiszolgálásra, de az ilyen repülőterek 
elérhetősége létfontosságú az adott 
tagállam számára. Ez a rendelkezés nem 
sérti az állami támogatásra vonatkozó 
uniós szabályokat.

(4) A Bizottság tájékoztatását követően, és 
az állami támogatásra vonatkozó uniós 
szabályokra is figyelemmel, a tagállam a 
pályázati feltételek körébe felvehet a földi 
kiszolgálók által a területükön lévő 
peremterületeket vagy fejlődő régiókat 
kiszolgáló repülőterek tekintetében 
teljesítendő közszolgáltatási 
kötelezettséget, amennyiben a földi 
kiszolgálók állami támogatás (pl. 
kizárólagos jogok vagy kompenzációs 
kifizetések) nélkül nem hajlandóak a földi 
kiszolgálásra, de az ilyen repülőterek 
elérhetősége létfontosságú az adott 
tagállam számára.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a pályázat során nem 
sikerül kiválasztani a 6. cikk értelmében 
megfelelő számú szolgáltatót, a pályázatot 
kiíró hatóság a korábbi pályázati eljárás 
lezártát követő 12 hónapon belül új 
pályázati eljárást indít. A pályázatot kiíró 
hatóság a repülőtér-használók 
bizottságával folytatott konzultációt 
követően ezt az időtartamot legfeljebb 36 
hónapra meghosszabbíthatja.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műveletek minőségi szintje, 
reprezentatív menetrend alapján értékelve, 
beleértve adott esetben a személyzet és 
berendezések hatékony kihasználását, a 
poggyász és árufeladás legkésőbbi 
időpontját, a csomag- és áruszállítási időt 
és a leghosszabb átfutási időket;

b) a műveletek minőségi szintje, 
reprezentatív menetrend alapján értékelve, 
beleértve adott esetben a személyzet és 
berendezések hatékony kihasználását, a 
poggyász és árufeladás legkésőbbi 
időpontját, a csomag- és áruszállítási időt, 
a poggyász és az egyéb felszerelések 
biztonságos és felelősségteljes kezelésének 
képességét és a leghosszabb átfutási időket;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a humánerőforrások megfelelősége, a 
munkavállalók szakmai gyakorlata és a 
képzési/minősítési program megfelelősége 
szempontjából;

d) a humánerőforrások megfelelősége, a 
munkavállalók szakmai gyakorlata és a 
képzési/minősítési program 
megbízhatósága és megfelelősége 
szempontjából;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) innovációs teljesítmény.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) méltányos feltételek biztosítása a 
munkavállalók számára, különösen a 
javadalmazás és a munkafeltételek 
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tekintetében.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földi kiszolgálók jóváhagyása 
legalább hét és legfeljebb tíz évre szól, a 
saját kiszolgálás és a harmadik feleknek 
nyújtott földi kiszolgálás megnyitása alóli, 
a 14. cikk (1) bekezdésében előírt 
mentesítés kivételével. A szolgáltatók 
jóváhagyásának pontos időtartamát és a 
műveletek megkezdésének időpontját a 
pályázati felhívásban egyértelműen meg 
kell adni.

(1) A földi kiszolgálók jóváhagyása 
legalább hét és legfeljebb tíz évre szól. A 
szolgáltatók jóváhagyásának pontos 
időtartamát és a műveletek megkezdésének 
időpontját a pályázati felhívásban 
egyértelműen meg kell adni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a földi kiszolgáló ezen időtartam 
leteltét megelőzően beszünteti azt a 
tevékenységét, amelyre jóváhagyták, úgy 
azt a 7., 8., 9. cikkben és e cikkben 
ismertetett kiválasztási eljárással 
kiválasztott szolgáltatóval kell felváltani. A 
tevékenységét beszüntető szolgáltatónak 
előre – a repülőtér elhagyása előtt legalább 
hat hónappal – értesítenie kell a pályázatot 
kiíró érintett hatóságot a tevékenysége 
beszüntetésére vonatkozó szándékáról. A 
szolgáltatóra – ha vis maior fennállását 
nem tudja igazolni – pénzügyi szankció 
róható ki, ha nem értesíti megfelelő idővel 
korábban a pályázatot kiíró hatóságot.

(4) Ha a földi kiszolgáló ezen időtartam 
leteltét megelőzően beszünteti azt a 
tevékenységét, amelyre jóváhagyást kapott, 
úgy azt a 7., 8., 9. cikkben és e cikkben 
ismertetett kiválasztási eljárással 
kiválasztott szolgáltatóval kell felváltani. A 
tevékenységét beszüntető szolgáltatónak 
előre – a repülőtér elhagyása előtt legalább 
hat hónappal – értesítenie kell a pályázatot 
kiíró érintett hatóságot a tevékenysége 
beszüntetésére vonatkozó szándékáról. A 
szolgáltatóra – ha vis maior fennállását 
nem tudja igazolni – pénzügyi szankció 
róható ki, ha nem értesíti legalább hat 
hónappal előre a pályázatot kiíró 
hatóságot.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállamnak e határozott időre nem 
sikerül földi kiszolgálót találnia, a 
tagállam mindaddig szabályozza az 
ideiglenes monopóliummal érintett, földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások 
árát, amíg egy további szolgáltató meg 
nem kezdi e szolgáltatások nyújtását az 
adott repülőtéren.

törölve

Indokolás

Az átmeneti de facto monopólium esetén előírt árszabályozás minden jogalapot nélkülöz, 
mivel a piac továbbra is nyitottnak tekintendő. Az árak a szolgáltató és ügyfelei közötti 
kereskedelmi megállapodás eredményei, melyben nyilvánosságra nem hozható, érzékeny 
információk is szerepet kapnak. Ilyen árszabályozást egy kereskedelmi piacon nem lehet 
előírni. Ez versenytorzító hatású lenne a potenciális versenytársakkal szemben.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a tagállam a (2) 
bekezdésben említett követelményt előírja, 
a 7–10. cikkben megállapított kiválasztási 
eljárás pályázati dokumentumaiban fel kell 
sorolni az érintett személyzetet és 
részletesen meg kell adni a munkavállalók 
vonatkozó szerződéses jogait és azokat a 
feltételeket, amelyek szerint a 
munkavállalókat a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódónak kell 
tekinteni.

(5) A 7–10. cikkben megállapított 
kiválasztási eljárás pályázati 
dokumentumaiban fel kell sorolni az 
érintett személyzetet és részletesen meg 
kell adni a munkavállalók kapcsolódó 
szerződéses jogait és azokat a feltételeket, 
amelyek szerint a munkavállalókat a 
szóban forgó szolgáltatásokhoz 
kapcsolódónak kell tekinteni.

Indokolás

A szociális feltételek harmonizációja az egységes piacon alapvető feltétele a diszkriminatív 
gyakorlatok kiküszöbölésének. A földi kiszolgálási piac igen változékony, és a piaci szereplők 
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minden új pályázati eljárással változhatnak. Ez nagyfokú bizonytalanságot jelent a személyzet 
számára, amelynek az új szolgáltató szabályait és szociális feltételeit kell elfogadnia, vagy 
elbocsátással kell számolnia. Ezért feltétlenül biztosítani kell a foglalkoztatási feltételek 
nagyobb mértékű folytonosságát.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a korábbi munkáltató azon 
alkalmazottaira korlátozzák, akik részt 
vettek a korábbi munkáltató azon földi 
kiszolgálási tevékenységeiben, amelyek 
végzését a korábbi munkáltató 
felfüggesztette, és akik önként vállalják, 
hogy az új földi kiszolgáló(k) vagy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó 
átvegye őket.

(7) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a korábbi munkáltató azon 
alkalmazottaira korlátozzák, akik részt 
vettek a korábbi munkáltató azon földi 
kiszolgálási tevékenységeiben, amelyek 
végzését a korábbi munkáltató 
felfüggesztette, és akik vállalják, hogy az 
új földi kiszolgáló(k) vagy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó 
átvegye őket.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy adott repülőtéren a 
zsúfoltságból vagy a helykihasználás 
fokából eredően a rendelkezésre álló hely 
vagy kapacitás sajátos korlátai miatt nem 
lehetséges a piac és/vagy a saját 
kiszolgálás megnyitása az ebben a
rendeletben meghatározott mértékben, az 
érintett tagállam dönthet úgy, hogy:

(1) Ha egy adott repülőtéren a 
rendelkezésre álló hely vagy kapacitás oly 
mértékben korlátozott, hogy emiatt nem 
lehetséges a piac és/vagy a saját 
kiszolgálás megnyitása az e rendeletben 
meghatározott mértékben, az érintett 
tagállam dönthet úgy, hogy:

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy vagy kettő szolgálattó számára 
tartja fenn a földi kiszolgálás körébe 
tartozó, a 6. cikk (2) bekezdésében említett 
szolgáltatások egy vagy több kategóriáját 
azon repülőterek esetében, amelyek éves 
forgalma legalább 5 millió utas vagy 
100 000 tonna áru, mely esetben a két 
szolgáltatóra történő korlátozáskor a 
6. cikk (3) bekezdése érvényesül;

törölve

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A repülőtér irányító testület megszervezi az 
rendelet alkalmazására vonatkozó 
konzultációs eljárást a repülőtér irányító 
testülete, a repülőtér-használók bizottsága 
és a földi kiszolgálás körébe tartozó 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
között. A konzultációknak többek között ki 
kell terjedniük a földi kiszolgálás azon 
szolgáltatásainak árára, amelyekre a 
14. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja 
értelmében mentesítést adtak, valamint e 
szolgáltatások nyújtásának 
megszervezésére. Konzultációs ülést 
évente legalább egyszer kell tartani. A 
repülőtér irányító testülete jegyzőkönyvet 
vesz fel az ülésről, melyet kérésre megküld 
a Bizottságnak.

A repülőtér irányító testülete megszervezi 
az rendelet alkalmazására vonatkozó 
konzultációs eljárást a repülőtér irányító 
testülete, a repülőtér-használók bizottsága 
és a földi kiszolgálás körébe tartozó 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
között. A konzultációknak többek között ki 
kell terjedniük a földi kiszolgálás azon 
szolgáltatásainak árára, amelyekre a 
14. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja 
értelmében mentesítést adtak, valamint e 
szolgáltatások nyújtásának 
megszervezésére. Konzultációs ülést 
évente legalább egyszer kell tartani. A 
személyzet és a szakszervezetek képviselői 
kérésükre megfigyelőként részt vehetnek 
ezeken az üléseken. A repülőtér irányító 
testülete jegyzőkönyvet vesz fel az ülésről, 
melyet kérésre megküld a Bizottságnak.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés 



AD\911136HU.doc 17/29 PE489.551v04-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokon a repülőtereken, melyek éves 
forgalma legalább három egymást követő 
évben legalább 2 millió utas vagy 50 000 
tonna áru volt, megfelelő jóváhagyás 
nélkül egyetlen vállalkozás sem nyújthat 
földi kiszolgálás körébe tartozó 
szolgáltatásokat, sem földi kiszolgálóként, 
sem saját kiszolgálást végző használóként. 
Jóváhagyásra minden olyan vállalkozás 
jogosult, amely eleget tesz e fejezet 
követelményeinek.

(1) Megfelelő jóváhagyás nélkül egyetlen 
vállalkozás sem nyújthat földi kiszolgálás 
körébe tartozó szolgáltatásokat, sem földi 
kiszolgálóként, sem alvállalkozóként, sem 
saját kiszolgálást végző használóként. 
Jóváhagyásra minden olyan vállalkozás 
jogosult, amely eleget tesz e fejezet 
követelményeinek.

Indokolás

Ez a követelmény összhangban van a négy szociális partner közül három (repülőterek, 
szakszervezetek, független földi kiszolgálók) által 2011 áprilisában kiadott közös 
nyilatkozattal. Ugyanakkor világossá kell tenni, hogy ez valamennyi vállalkozásra vonatkozik, 
az alvállalkozókat is ideértve. Továbbá nincs ok arra, hogy ezt a követelményt csak a nagyobb 
repülőterekre korlátozzuk.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat 
céljából minden kérelmező benyújtja az 
auditált beszámolóit legalább az előző két 
pénzügyi évre vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat 
céljából minden kérelmező benyújtja az 
auditált beszámolóit legalább az előző két 
pénzügyi évre vonatkozóan. Az 
engedélyező hatóság meghatározza a 
benyújtandó dokumentáció formátumát.

Indokolás

Minthogy nagyon sokféle költségelszámolási és könyvelési modell létezik – különösen a 
repülési ágazatban –, a jóváhagyó hatóságnak lehetővé kell tenni, hogy az 
összehasonlíthatóság előmozdítása céljából meghatározza a benyújtandó dokumentáció 
formátumát.

Módosítás 27
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a személyzet képesítési követelményei, 
illetve a kapcsolódó képzési 
követelmények és képzési terv;

d) a személyzet képesítési követelményei, 
a kapcsolódó képzési követelmények és 
képzési terv, valamint a balesetek és 
sérülések megelőzésére szolgáló eljárások.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jóváhagyások megadására 
vonatkozó eljárásnak átláthatónak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lennie, és az a gyakorlatban nem 
korlátozhatja a piacra jutást vagy a saját 
kiszolgálás szabadságát az e rendeletben 
meghatározottnál nagyobb mértékben.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a repülőtér-használók 
bizottsága nem ért egyet a repülőtér 
irányító testületének az infrastruktúra 
központosítására vagy annak mellőzésére, 
illetőleg a központosítás hatókörére 
vonatkozó határozatával, kérheti az érintett 
tagállam független felügyeleti hatóságától 
annak eldöntését, hogy az érintett 
infrastruktúrát központosítani kell-e és 
milyen terjedelemben.

(5) Amennyiben a repülőtér-használók 
bizottsága nem ért egyet a repülőtér 
irányító testületének az infrastruktúra 
központosítására vagy annak mellőzésére, 
illetőleg a központosítás hatókörére 
vonatkozó határozatával, kérheti az érintett 
tagállam független felügyeleti hatóságát, 
hogy vizsgálja meg a repülőtér irányító 
testülete által hozott határozat 
indokoltságát.

Indokolás

A javasolt rendelet a repülőtéri díjakról szóló uniós irányelvre hivatkozik (2009/12/EK). Ezért 
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a követelményeknek összhangban kell lenniük az irányelv elveivel és rendelkezéseivel. Ezzel 
összefüggésben a felügyeleti hatóság szerepét a határozat indokoltságának és 
érvényességének ellenőrzésére kell korlátozni.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az adott repülőtéren a földi 
kiszolgálási díjak alakulását, a 
forgalomnövekedést és a javasolt 
infrastrukturális beruházásokat érintő 
előrejelzések;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben a központosított 
infrastruktúraként meghatározottaktól 
eltérő repülőtéri létesítmények használata 
díjhoz kötött, e díjat megfelelő, objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján kell megállapítani. 
A tagállamok továbbra is lehetővé tehetik 
a 2009/12/EK irányelvben meghatározott 
repülőtér-hálózat repülőtéri irányító 
testületének, hogy közös és átlátható 
díjszabási rendszert alkalmazzon.

Indokolás

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD). 
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a központi infrastruktúra díjainak 
szintjére vonatkozó döntést e cikk (6) 
bekezdése alapján a független felügyeleti 
hatóság elé terjesztik, a 2009/12/EK 
irányelv 6. cikkében megállapított eljárást 
kell alkalmazni.

(7) Ha a központi infrastruktúra díjainak 
szintjére vonatkozó határozatot e cikk (6) 
bekezdése alapján a független felügyeleti 
hatóság elé terjesztik, akkor a szóban 
forgó határozat csak akkor léphet 
hatályba, ha a független felügyeleti 
hatóság már megvizsgálta azt.
Amennyiben a független felügyeleti 
hatóság jóváhagyja az irányító testület 
földi kiszolgálási díjak mértékére 
vonatkozó határozatát, a határozat eredeti 
időpontjától esedékes díjak beszedhetők.

Indokolás

Fontos lenne lehetővé tenni a repülőtéri hatóságok számára, hogy behajtsák a panaszok 
feldolgozásának ideje alatt kiesett díjakat, így elkerülhetővé válnának az olyan helyzetek, 
amikor a panasztétel célja kifejezetten a díjak alkalmazásának elodázása.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A repülőtéren folyó földi kiszolgálói 
tevékenység megfelelő összehangolása a 
repülőtér irányító testületének a feladata. A 
repülőtér irányító testülete földi 
koordinátorként biztosítja különösen, hogy 
a földi kiszolgálók és a saját kiszolgálást 
végzők műveletei megfeleljenek a 
repülőtér 31. cikkben meghatározott 
magatartási kódexének.

(1) A repülőtéren folyó földi kiszolgálói 
tevékenység megfelelő összehangolása a 
repülőtér irányító testületének a feladata. A 
repülőtér irányító testülete földi 
koordinátorként biztosítja, hogy a földi 
kiszolgálók és a saját kiszolgálást végzők 
megfeleljenek a repülőtér 31. cikkben 
meghatározott magatartási szabályainak.

Az irányító testület felhatalmazást kap a 
magatartási szabályok végrehajtására 
szolgáló intézkedések elfogadására. Az 
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intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és megkülönböztetéstől 
menteseknek kell lenniük.

Indokolás

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A repülőtéren folyó földi kiszolgálói 
tevékenység megfelelő összehangolása a 
repülőtér irányító testületének a feladata. A 
repülőtér irányító testülete földi 
koordinátorként biztosítja különösen, hogy 
a földi kiszolgálók és a saját kiszolgálást 
végzők műveletei megfeleljenek a 
repülőtér 31. cikkben meghatározott 
magatartási kódexének. 

(1) A repülőtéren folyó földi kiszolgálói 
tevékenység megfelelő összehangolása a 
repülőtér irányító testületének a feladata. A 
repülőtér irányító testülete földi 
koordinátorként biztosítja különösen, hogy 
a földi kiszolgálók és a saját kiszolgálást 
végzők műveletei megfeleljenek a 
repülőtér 31. cikkben meghatározott 
magatartási kódexének. Földi 
koordinátornak független testületet kell 
kinevezni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk rendelkezései nem érintik az 
uniós versenyszabályokat.

Módosítás 36
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Magatartási szabályokat a repülőtér 
irányító testülete, hatóság vagy a repülőtér 
felett ellenőrzést gyakorló más testület 
állapíthat meg.

(2) A repülőtér irányító testülete, hatóság
vagy a repülőtér felett ellenőrzést gyakorló 
más testület a repülőtér megfelelő 
működésének biztosítása érdekében
magatartási szabályokat állapíthat meg.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon repülőtereken, amelyek éves 
forgalma legalább az előző három éven át 
legalább 2 millió utas vagy 50 000 tonna 
áru volt, a repülőtér irányító testülete vagy 
adott esetben hatóság vagy a repülőtér 
felett ellenőrzést gyakorló más testület 
határozza meg a földi kiszolgálás 
minőségére vonatkozó minimális
előírásokat. 

(2) Azon repülőtereken, amelyek éves 
forgalma legalább az előző három éven át 
legalább 2 millió utas vagy 100 000 tonna 
áru volt, a repülőtér irányító testülete vagy 
adott esetben hatóság vagy a repülőtér 
felett ellenőrzést gyakorló más testület 
határozza meg a földi kiszolgálás 
minőségére vonatkozó minimális
előírásokat. Ezen előírásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően 
figyelembe kell venniük a repülőtér 
üzembentartója és az érintett légi fuvarozó 
biztonsági szabályait, biztonsági 
intézkedéseit, valamint biztonságirányítási 
rendszereit, és összhangban kell lenniük 
azokkal.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A földi kiszolgálóknak és saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használóknak 
ezeket a minőségi minimumelőírásokat be 

(3) A földi kiszolgálóknak és saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használóknak 
ezeket a minimális minőségi előírásokat be 



AD\911136HU.doc 23/29 PE489.551v04-00

HU

kell tartaniuk. Ezen túlmenően a repülőtér-
használóknak és a földi kiszolgálóknak be 
kell tartaniuk a szerződéses 
jogviszonyaikban előírt minőségi 
minimumelőírásokat is.

kell tartaniuk. A repülőtér irányító 
testülete előírhatja, hogy a földi 
kiszolgálók és a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használók olyan 
biztonságirányítási rendszert alakítsanak 
ki és működtessenek, amely arányos a 
vállalkozás méretével, természetével és az 
általa végzett tevékenység összetettségével, 
összeegyeztethető a repülőtér 
üzembentartójának biztonságirányítási 
rendszereivel, valamint megfelel a nemzeti 
vagy uniós jogszabályokban 
meghatározott egyéb biztonsági 
követelményeknek. Ezen túlmenően a 
repülőtér-használóknak és a földi 
kiszolgálóknak be kell tartaniuk a 
szerződéses jogviszonyaikban előírt 
minimális minőségi előírásokat is.

Indokolás

A minimális minőségi előírások a négy szociális partner közül három (repülőterek, 
szakszervezetek, független földi kiszolgálók) által 2011 áprilisában kiadott közös álláspontot 
tükrözik. A rendszer azonban nem rendelkezik semmilyen működőképes megoldásról azok 
végrehajtásának biztosítására (kivéve azt az aránytalan megoldást, hogy a tagállam 
visszavonja a földi kiszolgálótól a jóváhagyást).

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben ez nem biztosítja a 
minimális minőségi előírások betartását, 
az állami hatóság vagy a repülőtér 
bármely irányító testülete felhatalmazást 
kap az ezen előírások végrehajtására 
szolgáló intézkedések elfogadására. Az 
intézkedéseknek méltányosaknak, 
átláthatóknak, arányosaknak és 
megkülönböztetéstől menteseknek kell 
lenniük.

Módosítás 40
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben ez nem biztosítja a 
minimális minőségi előírások betartását, 
az irányító testület felhatalmazást kap az 
ezen előírások végrehajtására szolgáló 
intézkedések elfogadására. Az 
intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és megkülönböztetéstől 
menteseknek kell lenniük.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A repülőtér irányító testülete által 
meghatározott minimális minőségi 
előírások az alábbiakra terjednek ki:
(1) Működési teljesítménnyel kapcsolatos 
minimális minőségi előírások:
a) Utaskezelés
- maximális várakozási idő az 
utasfelvételnél
b) Poggyászkezelés
- maximális poggyászkiadási idő (az első 
és az utolsó darab tekintetében)
- maximális poggyászkiadási idő 
transzferpoggyász esetében
- a poggyász és az egyéb felszerelések 
biztonságos és felelősségteljes kezelése 
c) Áru- és postai küldemények kezelése
- áru- és postai küldemények maximális 
szállítási ideje
- transzfer áru- és postai küldemények 
maximális szállítási ideje
d) Fagy esetén végrehajtott műveletek
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- repülőgép jégmentesítésének maximális 
ideje
- folyékony tárolt anyagok jégmentesítése
e) Menetrendtartási teljesítmény (késés)
f) Parkolóhelyek idegen tárgyaktól való 
mentessége 
(2) Képzésre vonatkozó minimális 
minőségi előírások:
- a repülőtér által nyújtott, indulási oldali 
eljárásokkal, biztonsággal, védelemmel, 
válságkezeléssel, környezetvédelemmel 
kapcsolatos, korszerű ismeretekre épülő 
képzésben való részvétel
(3) Minimális minőségi előírások az 
utastájékoztatás és utastámogatás terén:
a) A poggyászkiadási idő valós idejű 
kijelzése a repülőtéren
b) Valós idejű információk nyújtása a 
járatkéséssel vagy járattörléssel érintett 
utasok számára
(4) Együttes döntéshozatalra vonatkozó 
minimális minőségi előírások:
- a repülőtér együttes döntéshozatali 
rendszerében való részvétel
(5) Biztonságra vonatkozó minimális 
minőségi előírások
a) Biztonságirányítási rendszer 
kialakítása és annak a repülőtér hasonló 
rendszerével való összehangolására 
irányuló kötelezettség
b) Balesetek és események jelentése
(6) Védelemre vonatkozó minimális 
minőségi előírások
- védelmi irányítási rendszer kiépítése
(7) Vészhelyzeti tervvel kapcsolatos 
minimális minőségi előírások:
- vészhelyzeti terv (és annak részeként 
fagy esetén alkalmazandó terv) 
kidolgozása és annak a repülőtér hasonló 
tervével való összehangolására irányuló 
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kötelezettség
(8) Környezet
- környezetet érintő balesetek (pl. 
szennyezőanyagok kiömlése) jelentése
- a repülőtéri földi járművek kibocsátásai

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
32 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minimális minőségi előírások 
kidolgozása és frissítése
(1) Minden egyes minimális minőségi 
előírás tekintetében a repülőtér irányító 
testülete határozza meg az adott 
repülőtéren elvárt teljesítmény szintjét és 
összetevőit. A minimális minőségi 
előírásoknak való megfelelés 
értékelésének pontos meghatározását, az 
értékelés hatókörét és módszereit 
egyeztetni kell a repülőtér-használók 
bizottságával. A minimális minőségi 
előírásoknak való megfelelés mérésének 
megkezdése előtt valamennyi földi 
kiszolgáló és saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó képzésben részesül.
(2) Valamennyi minimális minőségi 
előírás (és adott esetben az ezekhez 
kapcsolódó valamennyi mennyiségi cél) 
nyilvános. 
(3) A minimális minőségi előírások 
felülvizsgálatát vagy módosítását 
megelőzően a repülőtér irányító testülete 
egyeztetést folytat a repülőtér-használók 
bizottságával és a repülőtéren földi 
kiszolgálást végző szolgáltatókkal.
(4) A repülőtér irányító testülete jelentést 
készít a repülőtér-használók bizottságának 
arról, hogy a földi kiszolgálók és saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használók 
megfeleltek-e az előírásoknak.”
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokon a repülőtereken, melyek éves 
forgalma legalább három egymást követő 
éven át legalább 5 millió utas vagy 
100 000 tonna áru volt, a földi kiszolgálók 
és a saját kiszolgálást végző repülőtér-
használók beszámolnak operatív 
teljesítményükről a Bizottságnak.

törölve

Indokolás

A beszámolók megsokszorozása fokozott adminisztratív terhet ró valamennyi földi 
kiszolgálóra és saját kiszolgálást végző használóra, miközben nincs valós hozzáadott értéke.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
jelentési kötelezettségek tartalmára és 
körére vonatkozó további 
részletszabályoknak a 42. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
történő szabályozására.

törölve

Indokolás

A beszámolók megsokszorozása fokozott adminisztratív terhet ró valamennyi földi 
kiszolgálóra és saját kiszolgálást végző használóra, miközben nincs valós hozzáadott értéke.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az egy vagy több alvállalkozót 
igénybe vevő földi kiszolgálók vagy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használók 
pénzügyi felelősséget viselnek az 
alvállalkozó tevékenységéért.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az utaskezelés az érkező, induló, 
transzfer- vagy tranzitutasok számára 
nyújtott bármiféle tájékoztatásból és 
segítségnyújtásból áll, beleértve az 
utasjogokról szóló irányadó uniós 
jogszabály keretében nyújtott tájékoztatást, 
a jegyek és útiokmányok ellenőrzését, a 
poggyászfelvételt és a poggyászok 
továbbítását a válogató területére.

2. Az utaskezelés az érkező, induló, 
transzfer- vagy tranzitutasok számára 
nyújtott bármiféle tájékoztatásból és 
segítségnyújtásból áll, beleértve az 
utasjogokról szóló irányadó uniós 
jogszabály keretében nyújtott tájékoztatást, 
a jegyek és úti okmányok ellenőrzését, a 
poggyászfelvételt, annak megállapítását –
például elektronikus ellenőrzés útján –, 
hogy a poggyász az érintett utashoz 
tartozik-e, és a poggyászok továbbítását a 
válogató területére.
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