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légitársaságok számára a fedélzeten felszolgált ételek után nyújtott uniós 
mezőgazdasági támogatásokról

1. A petíció összefoglalása

A sajtóban megjelent cikkek és televízióműsorok szerint több nagy európai légitársaság 
mezőgazdasági támogatásban részesül a fedélzeten felszolgált ételek miatt. Ezt azzal 
indokolják, hogy az Unióban vásárolt termékeket ételként az Unió határain kívül szolgálják 
fel, ami exportnak minősül. A petíció benyújtója kifogásolja ezt a gyakorlatot, és kéri a 
Parlamentet, hogy vessen véget ennek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója megjegyzi, hogy a légitársaságok fejlődő országok fölött repülve utasaik 
számára olyan ételeket szolgálnak fel, amelyeket részben uniós mezőgazdasági alapokból 
támogatnak. Véleménye szerint a légitársaságok a támogatási szintet meghaladó nyereségre 
tesznek szert, és a szabad piac elveinek meg kellene akadályoznia, hogy a fejlődő 
országoknak szánt uniós mezőgazdasági alapokból finanszírozzák őket. 

A szóban forgó uniós mezőgazdasági alapokat nem a fejlődő országok számára, hanem az 
uniós mezőgazdasági piacok közös agrárpolitikán (KAP) belüli stabilizálására szánták. A 
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Szerződés 38–44. cikke értelmében az egységes közös piacszervezésről szóló tanácsi rendelet1

állapítja meg, hogy a kivitel világpiaci árfolyamok vagy árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben mely export-visszatérítéseket kell alkalmazni. Az 
export-visszatérítéseknek más szóval egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania az Unióban, 
illetve a harmadik országokban előállított mezőgazdasági termékek számára.

Ezzel összefüggésben a bizottsági végrehajtási rendelet2 egyértelművé teszi, hogy a 
mezőgazdasági termékek nemzetközi légi járatokra szánt élelmiszer-ellátási (azaz a 
repülőgépek és hajók fedélzetén való élelmiszer-felszolgálásra szolgáló) készletei a 
mezőgazdasági termékek export-visszatérítésre jogosító kivitelének minősülnek. Ennek oka 
az, hogy az élelmiszer-ellátó társaságok számára alternatívák állnak rendelkezésre az Unióban 
előállított mezőgazdasági termékek mellett. Dönthetnek például úgy, hogy az élelmiszer-
ellátási készleteket a világpiaci áron szerzik be azon harmadik országban, ahol a repülőgép 
fel- vagy leszáll.  

A 2003 óta bevezetett reformok és az azokat követő gazdasági fejlemények gyakorlatilag 
fokozatosan megszüntették az export-visszatérítéseket, ideértve az élelmiszer-ellátásra 
vonatkozókat is. Amikor a visszatérítéseket 2009-ben válságintézkedés gyanánt újra életbe 
léptették a tejágazatban, az élelmiszer-ellátási célú tejtermékeket kizárták az export-
visszatérítésből. Jelenleg az export-visszatérítések összege a nyolc arra jogosult ágazatból 
hatban nulla; export-visszatérítések már csak kizárólag a baromfi- és a tojáságazat egyes 
termékei esetében állnak rendelkezésre3. 

Következtetés

A KAP export-visszatérítési politikájának reformját követően a visszatérítés már csak nagyon 
kevés termék esetében áll rendelkezésre. A Bizottság továbbra is kritikus szemmel kíséri 
figyelemmel, hogy az export-visszatérítések eszköze bármely ágazatban, bármely rendeltetési 
hely esetében – az élelmiszer-ellátást is ideértve – hasznos eszköz-e még a mezőgazdasági 
piacok stabilizációja számára. Ezenfelül e visszatérítések nemzetközi kereskedelmi 
tárgyalások tárgyát képezik, amelyek már jelenleg is igen korlátozott használatukat tovább 
szűkíthetik.

                                               
1 Az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) 162. cikke.
2 A 612/2009/EK rendelet (HL L 186., 2009.7.17., 1. o.) 33. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
3 Lásd például az 535/2012/EU vagy a 341/2012/EU rendeletet.


