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Tárgy: Edgar Stejksal német állampolgár által a Betriebsrat der Fraport AG (a 
frankfurti repülőtéri szolgáltatók üzemi tanácsa) nevében benyújtott 
1372/2012. számú petíció az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe 
tartozó szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint vissza kellene vonni az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás 
körébe tartozó szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslatot, mivel az ellentétes az 
uniós jog számos elvével. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatban a hesseni tartományi 
közgyűlés állásfoglalási indítványára és egy ügyvédi iroda által készített jogi véleményre utal. 
A petíció benyújtója felhívja az Európai Parlamentet, hogy lépjen fel a javaslat elutasítása 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója amellett érvel, hogy az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe 
tartozó szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslat ellentétes az uniós jog számos 
elvével. A petíció benyújtója benyújt egy ügyvédi iroda által készített jogi véleményt is, 
amelynek célja annak bebizonyítása, hogy a javaslat megsérti az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezményt és az Európai Unió Alapjogi Chartáját. 



PE519.626v01-00 2/4 CM\1004021HU.doc

HU

A jogi vélemény kifejti, hogy ha jogilag különválasztanák a repülőtér irányító szervének földi 
kiszolgáló tevékenységét, az sértené a tulajdonjogokat és a versenyhez való jogot. Úgy véli, 
hogy a minőségi minimumkövetelményekre és a magatartási szabályokra vonatkozó javasolt 
rendelkezések sértik az vállalkozás szabadságához való jogokat. Az, hogy a javaslat nem 
rendelkezik arról, hogy a repülőtér irányító szerve végső menedékes szolgáltatóként lépjen fel 
a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások forgalmi előtérben való folyamatos 
biztosítása érdekében, sérti a hatékonyság elvét. A jogilag való különválasztás és az 
alvállalkozók bevonása sérti a megkülönböztetésmentesség elvét. A piacnyitás alóli 
kivételekről szóló előírások lehetetlent kívánnak a repülőtér irányító szervétől, ezért sértik a 
gyakorlati kivitelezhetőség elvét. 

Sérül az arányosság és a szubszidiaritás elve, mivel a javaslat tartalma, csakúgy, mint a forma 
megválasztása (rendelet és nem irányelv) túlmegy azon, ami szükségszerű, a javaslat pedig 
megragadja és központosítja a hatalmat. Végül hatáskörrel való visszaélés is tetten érhető, 
mivel a javaslatnak van egy rejtett, nem kimondott és nem jogszerű célja is: ez pedig a 
repülőtér-irányító szerv kiszorítása a földi kiszolgálás piacáról és e piac átadása a 
légitársaságok számára. 

A Bizottság észrevételei 

A Bizottság nem osztja a petíció benyújtójának véleményét és úgy véli, hogy a javaslat 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartáját. 

Az Alapjogi Charta – összhangban 51. cikke (1) bekezdésével – kötelező érvényű az uniós 
intézményekre nézve, amikor azok a Szerződések által rájuk ruházott hatásköröket 
gyakorolják, és a Bizottság felméri a jogalkotási javaslatainak az alapjogokat érintő hatását. A 
Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy nem tartozik a hatáskörébe annak felmérése, hogy a 
jogalkotási javaslatok összhangban állnak-e az emberi jogok európai egyezményével. Az 
egyezmény és a strasbourgi bíróság esetjoga hivatkozási alapként szolgál azonban a Charta 
megfelelő előírásainak értelmezése során. 52. cikke (3) bekezdésével összhangban a 
Chartában elismert bármely olyan jogra, amely megfelel az emberi jogok európai 
egyezményben biztosított jogoknak, legalább azonos mértékű védelemnek kell vonatkoznia. 

Válaszul arra az állításra, hogy a javaslat sérti a tulajdonhoz való jogot azáltal, hogy kötelez a 
repülőtér irányító szerve földi kiszolgálás körébe tartozó tevékenységeinek jogilag történő 
különválasztására, a Bizottság felhívja a figyelmet a Charta tulajdonhoz való jogot elismerő 
17. cikkére, amely kimondja, hogy a tulajdon használata jogszabály által szabályozható, 
amennyiben annak szükségességét a közérdek indokolja. A repülőtér-irányító szervek az 
elengedhetetlen infrastruktúra biztosításáért felelősek. A repülőterek és a földi kiszolgálás 
körébe tartozó szolgáltatások elengedhetetlenek a légi közlekedés megfelelő működéséhez, és 
kulcsszerepet töltenek be a légiközlekedési láncban. Ezért nem sérti a tulajdonjogokat, ha a 
Bizottság a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról és a repülőtér kapcsolódó 
tevékenységeiről szóló rendeletre irányuló javaslatot tesz, amennyiben ezt a közérdek 
indokolja. 

Azoknak a repülőtér-irányító szerveknek, amelyek maguk látják el a földi kiszolgálás körébe 
tartozó szolgáltatásokat is, e szolgáltatások nyújtása tekintetében kettős szerepük van. 
Egyrészt, mint minden repülőtéren, ezek a repülőtér-irányító szervek biztosítják a szükséges 
infrastruktúrát a földi kiszolgálók számára, amely lehetővé teszi azok számára e 
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szolgáltatásnyújtást. Ezenkívül ezek a repülőtér-irányító szervek maguk is nyújtanak a földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat, s ezáltal versenyben állnak az egyéb földi 
kiszolgálókkal. E kettős szerep összeférhetetlenséghez és tisztességtelen versenyhez vezethet. 
Ez az oka annak, hogy Bizottság javasolja, hogy legyen kötelező a földi kiszolgálás körébe 
tartozó szolgáltatások jogilag történő különválasztása. Ellentétben azzal, amit a jogi vélemény 
állít, a jogilag történő különválasztás nem jelenti azt, hogy a repülőtér-irányító szervnek be 
kell szüntetnie a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásnyújtást. A jogilag történő 
különválasztás nem szorítja ki a repülőtér-irányító szervet a piacról és nem akadályozza meg, 
hogy az beszálljon a versenybe. Megjegyzendő, hogy egyes repülőtér-irányító szervek már 
eddig is önálló jogalany megszervezésével oldották meg a földi kiszolgálást. 

A jogilag történő különválasztásról való rendelkezés továbbá nem jelent hátrányos 
megkülönböztetést a földi kiszolgálást végző szolgáltatókkal szemben. A rendelkezést a 
repülőtér-irányító szerv kettős szerepe indokolja. A földi kiszolgálást végző egyéb 
szolgáltatók nem rendelkeznek ezzel a kettős szerepkörrel. 

Ami a magatartási szabályokat illeti, ellentétben a jogi véleményben állítottakkal, a javaslat 
32. cikke kimondja, hogy a magatartási szabályokat a repülőtér-irányító szerv maga fektetheti 
le. 

Azon állítások tekintetében, amelyek szerint a javaslat sérti a vállalkozás szabadságát, 
megjegyzendő, hogy a „szabadság” nem jelent „abszolút jogot”. Az Alapjogi Charta 16. cikke 
értelmében a vállalkozás szabadságát, az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és 
gyakorlattal összhangban, el kell ismerni. Pontosabban: e szabadság bármiféle, a hatályban 
lévő jogszabályokból eredő korlátozása indokolt lehet, amennyiben az megfelel a közérdekű 
célkitűzéseknek és nem aránytalan. A fent részletezett, a légitársaságok és az utasok számára 
negatív következményekkel járó esetleges összeférhetetlenséggel kapcsolatos okokból 
kifolyólag a repülőtér-irányításhoz kapcsolódó tevékenységek földi kiszolgáló 
tevékenységektől való elválasztása közérdek, s ezért indokolt.

Ami az alvállalkozók bevonásának kérdését illeti, a repülőtér-irányító szerveknek csak az 
olyan szolgáltatások esetében tilos alvállalkozókat bevonni, amelyek esetében korlátozott a 
szolgáltatásnyújtók száma, és amennyiben a repülőtér-irányító szerv – a bizottsági javaslat 11. 
cikkének megfelelően és ellentétben egyéb szolgáltatókkal – nem vett részt a szolgáltató 
kiválasztására kiírt pályázati folyamatban. Éppen a pályázati eljárás alóli kivétel indokolja az 
alvállalkozók bevonásának tiltását a repülőtér-irányító szervek számára. Ha ez a tilalom nem 
kapcsolódna hozzá, a pályázati eljárás alóli kivétel önmagában a pályázati eljárás 
megkerüléséhez vezethetne. 

A Bizottság határozottan visszautasítja azt a vádat, hogy a bizottsági javaslatnak rejtett célja 
lenne. Számos tagállam nem alkalmaz semmiféle megszorítást a földi kiszolgálást – többek 
között az előtéri kiszolgálást – végző szolgáltatók száma vagy a saját kiszolgálás tekintetében. 
Nem igaz, hogy megfigyelhető lenne e tagállamokban, hogy a légitársaságok átvették volna 
az irányítást az előtéri kiszolgálás felett. Ezért az a vád, hogy a Bizottságnak az lenne a rejtett 
célja, hogy kikövezze az utat a légitársaságok számára az előtéri tevékenységek feletti 
irányítás átvételéhez, teljesen alaptalan. 

Következtetés
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A Bizottság elutasítja azon állításokat, amelyek szerint sérülnek az uniós jog elvei, illetve az 
Európai Unió Alapjogi Chartája. 

2013. április 16-án az Európai Parlament megszavazta a földi kiszolgálás körébe tartozó 
szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló módosított javaslatot. A bizottsági javaslatot a 
Tanács is megvitatta, és rá vonatkozóan 2013. március 22-én általános megközelítést fogadott 
el. A javaslatról a jogalkotási folyamat részeként további tárgyalásokat fognak folytatni. 


