
PA\667908HU.doc PE 390.357v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

IDEIGLENES
2007/0013(COD)

16.5.2007

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a repülőtéri illetékekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))

A vélemény előadója: Antonio De Blasio



PE 390.357v01-00 2/11 PA\667908HU.doc

Külső fordítás

HU

PA_Legam



PA\667908HU.doc 3/11 PE 390.357v01-00

Külső fordítás

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a „repülőtéri csomag”1 – aminek átfogó célja a lisszaboni napirend 
célkitűzéseivel összhangban az európai repülőterek alapvető szerepének növelése – részének 
tekintendően a repülőtéri illetékekről szóló irányelvre tesz javaslatot, mivel ezek 
kulcsszerepet játszanak Európa gazdasági és társadalmi versenyképességének biztosításában. 
Az európai repülőtereknek mostanáig különféle szabályozási, kereskedelmi és külső 
kihívásokkal kellett szembenézniük olyan kérdéseket illetően, mint a kapacitás, a 
finanszírozás és a környezet. Ezen új intézkedések célja egységesen alkalmazandó és 
végrehajtandó közös szabályok biztosítása. A javaslat a repülőterek által az európai belső légi 
közlekedési piac további fejlődésében és versenyképességében játszott szerepre összpontosít, 
és meghatározza az európai repülőtéri szabályozás jövőjét azáltal, hogy szabályozási 
konvergenciát biztosít a tagállamok között, illetve független nemzeti hatóságot hoz létre a 
vitás kérdések megoldására.

A vélemény előadójának célkitűzése a vélemény alkalmazási körét illetően a regionális
fejlesztési szempontokra, illetve a kérdés adminisztratív vetületeire és a szabályozó hatóság 
szerepére való összpontosítás volt. Számos egyéb kérdést, pl. az átláthatóságról szóló cikket a 
nem légi közlekedésből származó bevételek és a biztonsági díjak kérdését is részletesen 
megvizsgálták, azonban nem tekintik a Regionális Fejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó 
kérdésnek.

Az Európán belüli légi közlekedés gazdasági értéket teremt, és kielégíti az általa kiszolgált 
közösségek társadalmi szükségleteit. A vélemény előadója hangsúlyozza a tényt, hogy tízből 
kilenc EU-polgár nem fővárosban él. A légi közlekedés összeköti a főbb EU-központokat a 
régiókkal, és ezáltal elősegíti az EU-polgárok fővárosokon kívül élő 90%-ának életét, ezáltal 
előmozdítva az EU régióinak igen fontos vonzerejét, ami csökkentheti az EU távoli 
térségeiből való elköltözés tendenciáit. Létfontosságú valamennyi régió hozzáférhetősége és a 
légi utasok érdekei. Emellett létfontosságú az irányelvben szerepeltetni a repülőterek által 
nem utolsósorban az Unió egészében a társadalmi és gazdasági kohézió növelésében játszott 
szerepet, mivel a repülőterek hozzájárulnak a vállalkozások kialakításához és fejlesztéséhez, a 
postai küldemények és a sürgős szállítmányok továbbításához, illetve a romlandó áruk 
szállításához, ami különösen az EU regionális fejlesztését szolgálja. Emellett a légi 
közlekedés munkahelyeket teremt a repülőtereken és azok közelében. Az európai régiók 
magas színvonalú közlekedési összeköttetéseibe történő beruházás további támogatása tehát 
fontos. 

A repülőtéri illetékeket általában a repülőtér díjszabási rendszerét alkotó elvekkel és 
kritériumokkal összhangban állapítják meg és vetik ki. Egyes illetékek változtatásával a 
repülőterek megkísérelhetik a repülőtéri infrastruktúra használatának növelését, és 
csökkenthetik a légi közlekedés környezeti hatásait. A vélemény előadója üdvözli a Bizottság 
azon szándékát, hogy újból meghatározza a repülőtér-üzemeltetők és a repülőtér-használók 
közötti kapcsolatot a teljes körű átláthatóság, a használókkal folytatott konzultáció és a 

  
1 Ideértve a következőket: a repülőtéri illetékekről szóló irányelvre irányuló javaslat, az európai repülőterek 
kapacitásáról, hatékonyságáról és biztonságáról szóló közlemény és a földi kiszolgálásról szóló irányelv 
végrehajtásáról szóló jelentés. (Elfogadva: 2007. január 24.)
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használókra ugyanazon szolgáltatás tekintetében kivetett illetékek kiszámításakor a 
megkülönböztetésmentesség elvének alkalmazása előírásával. Az adminisztratív terhek 
kiküszöbölése érdekében csak akkor kell konzultációt tartani a repülőtér és a repülőtér
használói között a repülőtéri illetékekről, ha a megbeszélés indokolt, például az illetékek 
felülvizsgálata vagy új illetékek kivetése miatt.

Biztosítani kell ugyanakkor, hogy a repülőterek és a repülőtérhasználók csak akkor 
forduljanak a független szabályozó hatósághoz, amikor már minden párbeszédre vonatkozó 
lehetőséget kimerítettek, illetve csak az ilyen kérelmet alátámasztó komoly indokok 
fennállása esetén. Ezért a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani bizonyos szempontok 
meghatározására azon esetekre, amikor a felek beavatkozás kérésére jogosultak.

Az európai repülőtérrendszer kapacitásbővítését illetően megvan a potenciál azon regionális
repülőterek fejlesztésére, melyek szerepet játszhatnak Európa főbb csomóponti repülőterei 
torlódásainak enyhítésében. A regionális repülőterek nem tartozhatnak az irányelv hatálya alá, 
mivel a kiegészítő szabályozás csak adminisztratív terhet jelentene a regionális repülőterek
számára, ami akadályozná fejlődésüket és így a régió megközelíthetőségét. A nagy 
transzfercsomópontokat és a főbb európai és nemzeti repülőtereket azonban szabályozni kell 
más repülőterekkel együtt, ha azok monopolhelyzetű piacon működnek. Számos kis repülőtér 
máris versenyhelyzetbe került, ami leszorító hatással van a repülőtéri illetékek mértékére.

Emellett a nemzeti hatóságoknak ismerniük kell repülőterük pontos helyzetét, hogy 
elkészíthessék a megfelelő regionális fejlesztési terveket. Az állami hatóságok és a regionális 
repülőterek között ezért partnerségeket kell létrehozni a régió támogatása, illetve a közös 
kereskedelmi tevékenységek fejlesztése érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A repülőtéri illetékek alapvető 
összetevőit és kialakításuk módját 
szabályozó egységes keret felállítása 
szükséges, mivel annak hiányában a 
repülőtér-irányító szerv és a repülőtér 

(2) A repülőtéri illetékek alapvető 
összetevőit és kialakításuk módját 
szabályozó egységes keret felállítása 
szükséges, mivel annak hiányában a 
repülőtér-irányító szerv és a repülőtér 

  
1 A HL-ben még nem tették közzé.
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használói közötti kapcsolatra vonatkozó 
követelmények betartása nem biztosított.

használói közötti kapcsolatra vonatkozó 
követelmények betartása nem biztosított. Az 
említett keretnek el kell ismernie a 
regionális repülőterek által az Unió 
egészében a társadalmi és gazdasági 
fejlődést illetően játszott szerepet.

Indokolás

A légi közlekedés által az EU gazdasági és társadalmi kohéziójában játszott szerepet el kell 
ismerni az irányelvben, és ösztönözni kell az Unió egészében a regionális repülőterek 
fejlesztését.

Módosítás: 2
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A repülőterek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az Unó társadalmi és 
gazdasági kohéziójához, mivel összekötik a 
régiókat, munkahelyeket teremtenek és 
vonzzák a vállalkozásokat.

Indokolás

Az Európán belüli légi közlekedés gazdasági értéket teremt és kielégíti az általa kiszolgált 
közösségek társadalmi szükségleteit. Tíz EU-polgárból kilenc nem fővárosban él. A légi 
közlekedés összeköti az EU nagyvárosait a régiókkal, és ilyen módon megőrzi az EU 
régióinak vonzerejét és csökkenti a távolabbi területekről való elköltözés tendenciáját.

Módosítás: 3
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A különféle állami hatóságok és 
regionális repülőterek között partnerséget 
kell létrehozni a repülőtér elhelyezkedése 
szerinti régió támogatására, illetve a közös 
kereskedelmi tevékenységek fejlesztése 
érdekében.

Indokolás

A nemzeti hatóságoknak meg kell érteniük repülőterük pontos helyzetét ahhoz, hogy 
elkészíthessék a megfelelő regionális fejlesztési terveket. Az állami hatóságok és a regionális 
repülőterek között ezért partnerségeket kell létrehozni a régió támogatása, illetve a közös 
kereskedelmi tevékenységek fejlesztése érdekében.
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Módosítás: 4
(3) preambulumbekezdés

(3) Az irányelvet a Közösség területén 
elhelyezkedő, bizonyos méretet meghaladó 
repülőterekre kell alkalmazni; a kis 
repülőterek irányítása és finanszírozása nem 
igényli közösségi keretrendszer 
alkalmazását.

(3) Az irányelvet a Közösség területén 
elhelyezkedő, bizonyos méretet meghaladó 
repülőterekre kell alkalmazni; a kis 
repülőterek irányítása és finanszírozása nem 
igényli közösségi keretrendszer 
alkalmazását, mivel legtöbbjük egyre inkább 
versenyorientált üzleti környezetben 
működik és az ilyen verseny általában lefelé 
szorítja a repülőtéri illetékek mértékét.

Indokolás

Sok kis repülőtér magántulajdonban van és számos esetben nem az egyetlen gazdasági 
szereplő a régióban, így komoly versennyel kell szembenéznie, ami lefelé szorítja a repülőtéri 
illetékek mértékét.

Módosítás: 5
(6) preambulumbekezdés

(6) Minden tagállamban független 
szabályozó hatóságot kell létrehozni 
döntések pártatlanságának és az irányelv 
pontos és hatékony alkalmazásának 
biztosítására. A hatóságnak rendelkeznie 
kell a feladatai ellátásához szükséges 
minden erőforrással a személyi állomány, a 
szakértelem és a pénzügyi eszközök 
tekintetében.

(6) Minden tagállamban független 
szabályozó hatóságot kell megnevezni vagy 
létrehozni döntések pártatlanságának és az 
irányelv pontos és hatékony alkalmazásának 
biztosítására. A hatóságnak rendelkeznie 
kell a feladatai ellátásához szükséges 
minden erőforrással a személyi állomány, a 
szakértelem és a pénzügyi eszközök 
tekintetében.

Indokolás

A módosítással a preambulumbekezdés összhangba kerül a 10. cikk (1) bekezdésével. 
Lehetőség szerint a független szabályozó hatóságot kell megnevezni a tagállamokban a 
bürokrácia további bővítésének megakadályozása érdekében.

Módosítás: 6
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Az irányelv alkalmazandó minden, a (2) Az irányelv alkalmazandó minden, a 
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Szerződés rendelkezéseinek tárgyát képező 
területen elhelyezkedő, kereskedelmi 
forgalomban részt vevő olyan repülőtérre, 
amelynek éves forgalma meghaladja az 
egymilliós utas- vagy a 25 000 tonnás 
rakományforgalmat.

Szerződés rendelkezéseinek tárgyát képező 
területen elhelyezkedő, kereskedelmi 
forgalomban részt vevő olyan repülőtérre, 
amelynek éves forgalma az évente az Unión 
belül kiszolgált összes utas számának több 
mint 0,5%-át képviseli.
(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok:

i. alkalmazhatják ezt az irányelvet bármely 
olyan, a területükön található és a 
kereskedelmi forgalom előtt nyitva álló 
repülőtérre, melynek éves forgalma az 
évente az Unión belül kiszolgált összes utas 
számának több mint 10%-át képviseli;

ii. alkalmazhatják ezt az irányelvet bármely, 
a területükön található és a kereskedelmi 
forgalom előtt nyitva álló repülőtérre a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság 
által végzett piacfelmérés alapján. Az ilyen 
piacfelmérésre a repülőtérkezelő 
hatósággal és az érintett repülőtér 
használóival végzett, teljes körű 
konzultációt követően kerül sor.
(4) Minden egyes tagállam közzéteszi azon 
repülőterek listáját, amelyekre ez az 
irányelv alkalmazandó, és biztosítja a 
hozzáférést a (3) bekezdés ii. alpontjában 
említett piaci felmérés eredményeihez 
bármely érdekelt fél számára, bizalmas 
üzleti információk nyilvánosságra hozatala 
nélkül.

Ez az irányelv a léginavigációs 
szolgáltatások közös díjszámítási 
rendszerének létrehozásáról szóló 
1794/2006/EK bizottsági rendelettel 
összhangban nem alkalmazandó az 
útvonalszolgálatért és a terminál 
léginavigációs szolgáltatásaiért járó 
díjazásra, sem pedig a közösségi repülőterek 
földi kiszolgálási piacára való bejutásról 
szóló 96/67/EK tanácsi irányelv 
mellékletében említett földi kiszolgálásért 
járó díjazásra.

(5) Ez az irányelv a léginavigációs 
szolgáltatások közös díjszámítási 
rendszerének létrehozásáról szóló 
1794/2006/EK bizottsági rendelettel 
összhangban nem alkalmazandó az 
útvonalszolgálatért és a terminál 
léginavigációs szolgáltatásaiért járó 
díjazásra, sem pedig a közösségi repülőterek 
földi kiszolgálási piacára való bejutásról 
szóló 96/67/EK tanácsi irányelv 
mellékletében említett földi kiszolgálásért 
járó díjazásra
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Ezen irányelv nem sérti a tagállamok azon 
jogát, hogy olyan kiegészítő szabályozó 
intézkedéseket alkalmazzanak, amelyek nem 
összeegyeztethetetlenek ezen irányelvvel 
vagy a közösségi jog más idevágó 
rendelkezéseivel a területén felállított 
bármely repülőtér-irányító szerv 
tekintetében. Ebbe különösen beletartozik a 
versenyjogon alapuló díjszabási rendszerhez 
és/vagy az illetékek szintjéhez való 
hozzájárulás.

(6) Ezen irányelv nem sérti a tagállamok 
azon jogát, hogy olyan kiegészítő 
szabályozó intézkedéseket alkalmazzanak, 
amelyek nem összeegyeztethetetlenek ezen 
irányelvvel vagy a közösségi jog más 
idevágó rendelkezéseivel a területén 
felállított bármely repülőtér-irányító szerv 
tekintetében. Ebbe különösen beletartozik a 
versenyjogon alapuló díjszabási rendszerhez 
és/vagy az illetékek szintjéhez való 
hozzájárulás.

Indokolás

A regionális repülőterek nem kerülhetnek az irányelv hatálya alá, mivel a további 
szabályozással csak adminisztratív terheket rónának a regionális repülőterekre, ami 
akadályozná fejlődésüket és így a régió megközelíthetőségét. Azonban a legnagyobb 
transzfercsomópontokat és a főbb európai és nemzeti repülőtereket szabályozni kell más 
repülőterekkel együtt, ha azok monopolhelyzetű piacon működnek. Számos kis repülőtér máris 
versenyhelyzetbe került, ami leszorító hatással van a repülőtéri illetékek mértékére.

Módosítás: 7
3. cikk

A tagállamoknak biztosítják, hogy a 
repülőtéri illetékek ne tegyenek különbségek 
a repülőtér használói vagy a légi utasok 
között.

A tagállamoknak biztosítják, hogy a 
repülőtéri illetékek ne tegyenek 
különbségeket a repülőtér használói vagy 
ugyanolyan szolgáltatást igénybe vevő légi 
utasok között.

Indokolás

Amennyiben a repülőtér használói eltérő repülőtéri infrastruktúrát és szolgáltatásokat 
vesznek igénybe, a repülőtéri illetékek mértéke eltérhet. Ugyanazon szolgáltatás tekintetében 
nem lehet megkülönböztetést tenni repülőtérhasználók vagy légi utasok között.

Módosítás: 8
4. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok a repülőtéri illetékrendszer 
és az illetékek szintjének tekintetében 
minden repülőtéren biztosítják a repülőtér-
irányító szerv és a repülőtér használói vagy 
azok képviselői közötti kötelező és 

(1) A tagállamok a repülőtéri illetékrendszer 
és az illetékek szintjének tekintetében 
minden repülőtéren biztosítják a repülőtér-
irányító szerv és a repülőtér használói vagy 
azok képviselői közötti kötelező és 
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rendszeres konzultációs eljárást. A 
konzultációt évente legalább egyszer meg 
kell tartani.

rendszeres konzultációs eljárást. A 
konzultációt az illetékek felülvizsgálatakor 
vagy új illetékek kiszabásának 
megfontolásakor kell megtartani, és 
minden esetben kétévente legalább egyszer.

Indokolás
A módosítás célja az adminisztratív terhek kiküszöbölése a repülőtéri illetékekre vonatkozó  
kérdésekkel kapcsolatos konzultáció megtartása útján, ha a megbeszéléseknek van indoka. 
Figyelembe veszi továbbá az olyan helyzetet, amikor az árakról a repülőterek és a 
légitársaságok már több éve megegyeztek.

Módosítás: 9
5. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér-irányító szerv évente legalább 
egyszer eljuttassa a repülőtér használóihoz, 
azok képviselőihez vagy társulásaihoz a 
repülőtéren felszámított összes díj szintjének 
meghatározását szolgáló összetevőkre 
vonatkozó információkat. Ezen információk 
között legalább a következők szerepelnek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér-irányító szerv az illetékek 
felülvizsgálatakor vagy új illetékek 
kiszabásának megfontolásakor eljuttassa a 
repülőtér használóihoz, azok képviselőihez 
vagy társulásaihoz a repülőtéren felszámított 
összes díj szintjének meghatározását 
szolgáló összetevőkre vonatkozó 
információkat. Ezen információk között 
legalább a következők szerepelnek:

Indokolás

Összhangban a 4. cikk (1) bekezdésével.

Módosítás: 10
5. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér használói rendszeresen átadják 
különösen a következő információkat a 
repülőtér-irányító szervnek:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér használói az illetékek 
felülvizsgálatakor vagy új illetékek 
kiszabásának megfontolásakor átadják 
különösen a következő információkat a 
repülőtér-irányító szervnek:

Indokolás

Összhangban a 4. cikk (1) bekezdésével.
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Módosítás: 11
7. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben nem jön létre szolgáltatói 
megállapodás, a tagállamok biztosítják, hogy 
bármely fél kérhesse a független szabályozó 
hatóság közbelépését.

(2) Amennyiben nem jön létre szolgáltatói 
megállapodás, a tagállamok biztosítják, hogy 
bármely fél kérhesse a független szabályozó 
hatóság közbelépését. A tagállamok
meghatározzák annak pontos feltételeit, 
amikor bármely fél független szabályozó 
hatóság közbelépését kérheti.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a felek csak akkor forduljanak a független szabályozó hatósághoz, 
amikor már minden párbeszédre vonatkozó lehetőséget kimerítettek, illetve csak az ilyen 
kérelmet alátámasztó komoly indokok fennállása esetén.

Módosítás: 12
10. cikk, (4) bekezdés

(4) Amennyiben egy repülőtér-irányító 
szervnek vagy egy repülőtér használójának 
panasza van az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó bármely kérdésben, panaszát a 
vitarendező hatóságként fellépő független 
szabályozó hatósághoz nyújthatja be, és az a 
panasz beérkezésétől számított két hónapon 
belül döntést hoz. A független szabályozó 
hatóságnak a döntéshozatal érdekében 
szükség esetén jogában áll felvilágosítást 
kérnie a felektől. A szabályozó hatóság 
döntései kötelező érvényűek.

(4) A létező vitarendezési mechanizmusok 
vagy jogszabályi fellebbviteli eljárások 
sérelme nélkül, amennyiben egy repülőtér-
irányító szervnek vagy egy repülőtér 
használójának panasza van az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó bármely kérdésben, 
panaszát az érintett tagállam által 
meghatározandó feltételek mellett a 
vitarendező hatóságként fellépő független 
szabályozó hatósághoz nyújthatja be, és az a 
panasz beérkezésétől számított két hónapon 
belül döntést hoz. A független szabályozó 
hatóságnak a döntéshozatal érdekében 
szükség esetén jogában áll felvilágosítást 
kérnie a felektől. A szabályozó hatóság 
döntései kötelező érvényűek. 

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a felek csak akkor forduljanak a független szabályozó hatósághoz, 
amikor már minden párbeszédre vonatkozó lehetőséget kimerítettek, illetve csak egy ilyen 
kérelmet alátámasztó komoly indokok fennállása esetén. A fellebbezés jogát minden egyes 
tagállam jogrendszere szerint kell biztosítani.
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Módosítás: 13
11. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított legkésőbb négy 
éven belül jelentést, illetve adott esetben 
megfelelő javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 
működését illetően.

(1) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított legkésőbb négy 
éven belül jelentést, illetve adott esetben 
megfelelő javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 
működését illetően, értékelve az e 
szabályozás célkitűzéseit illetően elért 
előrehaladást.

Indokolás

Az irányelv érvényesülésének független értékelését a megállapított célkitűzések 
vonatkozásában elért előrehaladáshoz kell kötni.


