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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0021/4 

Módosítás  4 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Európai légi közlekedési stratégia 

2016/2062(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli a Bizottságnak az európai légi 

közlekedési stratégiáról szóló közleményét 

és arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az 

ágazatot új piaci lehetőségek feltárása és 

az akadályok leépítése révén serkenti, 

valamint üdvözli az új kihívásoknak való 

megfelelés és az azokra időben történő 

felkészülés jegyében fogant bizottsági 

javaslatokat is, amelyek egy közös európai 

szemléleten alapuló, korszerű szabályozási 

keret révén valósíthatók meg; úgy véli, 

hogy hosszú távon még holisztikusabb és 

még nagyobbra törő megközelítést kell 

meghonosítani annak érdekében, hogy a 

fenntartható és versenyképes európai 

légiközlekedési ágazat megkapja a 

szükséges impulzusokat; 

1. tudomásul veszi a Bizottságnak az 

európai légi közlekedési stratégiáról szóló 

közleményét és arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy az ágazatot az uniós 

közlekedéspolitikán belüli új fenntartható 

fejlődési lehetőségek feltárása révén hozza 

helyzetbe, valamint üdvözli az új 

kihívásoknak való megfelelés és az azokra 

időben történő felkészülés jegyében fogant 

bizottsági javaslatokat is, amelyek egy 

közös európai szemléleten alapuló, 

korszerű szabályozási keret révén 

valósíthatók meg; úgy véli, hogy hosszú 

távon még holisztikusabb és még 

nagyobbra törő megközelítést kell 

meghonosítani annak érdekében, hogy a 

fenntartható európai légi közlekedési 

ágazat megkapja a szükséges impulzusokat 

a tisztességes intramodális és intermodális 

verseny érdekében; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Módosítás  5 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Európai légi közlekedési stratégia 

2016/2062(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. emlékeztet arra, hogy az EU egységes 

piacának a légtér is a része, és hogy az 

uniós légtér nem eléggé hatékony 

kihasználásából, valamint a nemzeti 

gyakorlatok eltéréseiből fakadó (például az 

operatív eljárásokkal, az adókkal, az 

illetékekkel stb. kapcsolatos) minden 

széttöredezettség hosszabb repülési 

időkhöz, késésekhez, több üzemanyag 

elégetéséhez és nagyobb mértékű CO2-

kibocsátáshoz vezet azon túlmenően, hogy 

negatívan hat a piac többi részére, és 

rongálja az EU versenyképességét; 

11. emlékeztet arra, hogy az EU egységes 

piacának a légtér is a része, és hogy az 

uniós légtér nem eléggé hatékony 

kihasználásából, valamint a nemzeti 

gyakorlatok eltéréseiből fakadó (például a 

nemzeti határok által szétszabdalt 

légiforgalmi szolgáltatási és légiforgalmi 

irányítási (ATM/ATC) rendszerekkel, a 

befektetési versenyt és tisztességtelen 

versenyt eredményező nem összehangolt 

nemzeti és uniós támogatásokkal, az 

operatív eljárásokkal, a kerozinra kivetett 

adók alóli mentességekkel, a jegyekre 

kivetett héával, az üvegházhatásúgáz-

alapú illetékek hiányával stb. kapcsolatos) 

minden széttöredezettség hosszabb repülési 

időkhöz, késésekhez, több üzemanyag 

elégetéséhez és nagyobb mértékű CO2-

kibocsátáshoz vezet azon túlmenően, hogy 

negatívan hat az intermodális szállítási 

piac többi részére, és rontja az EU 

fenntartható közlekedéspolitikai céljait és 

célkitűzéseit; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Módosítás  6 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Európai légi közlekedési stratégia 

2016/2062(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. megjegyzi, hogy az 551/2004/EK 

rendeletben foglalt rendelkezés szerint – a 

tagállamok saját légterük feletti 

szuverenitásának sérelme nélkül – létre kell 

hozni az Európai Magaslégtéri 

Repüléstájékoztató Körzetet, és felszólítja 

a Bizottságot e rendelkezés végrehajtására, 

ami lehetővé teszi majd a szűk regionális 

keresztmetszetek megszüntetését, illetve 

előre nem látott körülmények között vagy a 

légi közlekedés zavara esetén biztosítja a 

légi szolgáltatások folyamatosságát az 

uniós légtér repülésre legsűrűbben használt 

részeiben; úgy véli, hogy az Európai 

Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet 

lehetővé teszi majd egy „transz-európai 

légi országút” fokozatos kiépítését, újabb 

lépéssel jutva ezáltal közelebb az 

„egységes európai égbolt” kiteljesítéséhez 

és az EU légterének költséghatékony 

igazgatásához; üdvözli a légi forgalom 

irányításában a hatékonyság növelése, 

valamint a költségek és kibocsátások 

csökkentése céljából tett erőfeszítéseknek, 

és különösen a hálózatirányító munkájának 

köszönhetően már elért eredményeket, és 

felszólítja a tagállamokat, hogy további 

késedelem nélkül valósítsák meg a 

funkcionális légtérblokkokat annak 

érdekében, hogy megkönnyítsék a 

továbblépést az egységes európai égbolt 

12. megjegyzi, hogy az 551/2004/EK 

rendelet 3. cikke szerint – a tagállamok 

saját légterük feletti szuverenitásának 

sérelme nélkül – létre kell hozni az Európai 

Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzetet, 

és felszólítja a Bizottságot e rendelkezés 

végrehajtására, ami lehetővé teszi majd a 

nemzeti határok megszüntetését, illetve 

előre nem látott körülmények között vagy a 

légi közlekedés zavara esetén biztosítja a 

légi szolgáltatások folyamatosságát az 

uniós légtér repülésre legsűrűbben használt 

részeiben; úgy véli, hogy az Európai 

Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet 

hozzájárul majd az „egységes európai 

égbolt” fokozatos megvalósításához és az 

EU légterének költséghatékony 

igazgatásához; üdvözli a légi forgalom 

irányításában a hatékonyság növelése, a 

külső költségek minimalizálása, valamint 

a reptéri zaj és a kibocsátások csökkentése 

terén elért előrelépéseket; hangsúlyozza 
különösen a hálózatirányító munkájának 

fontosságát, és sürgeti a tagállamokat, 

hogy további késedelem nélkül valósítsák 

meg a funkcionális légtérblokkokat annak 

érdekében, hogy megkönnyítsék a 

továbblépést az egységes európai égbolt 

kialakítása felé vezető úton; 
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kialakítása felé vezető úton; 

 Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Módosítás  7 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Európai légi közlekedési stratégia 

2016/2062(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. tudomásul veszi a légi közlekedési 

ágazat által gerjesztett CO2 

kibocsátásokat; hangsúlyozza, hogy már 

rengeteg intézkedés történt a CO2 

kibocsátások és az üvegházhatásúgáz-

kibocsátások sikeres csökkentése 

érdekében, mind műszakilag (alternatív 

üzemanyagok és könnyebb légi járművek 

kifejlesztése), mind pedig politikailag 

(nemzetközi megállapodások betartása 

révén); üdvözli a Nemzetközi Polgári 

Repülési Szervezet (ICAO) 39. 

közgyűlésén, 2016. október 6-án elért 

megállapodást, amelyben globális piaci 

alapú intézkedéseket fogadtak el a 

nemzetközi légi közlekedés 

kibocsátásainak csökkentése érdekében, és 

65 állam által vállalt kötelezettséget, hogy 

részt vesz már a 2027-ig tartó első 

szakaszban az önkéntes szakaszban, ami 

azt jelenti, hogy a program a 2020. évi 

szint feletti kibocsátások mintegy 80 %-át 

2035-ig ellensúlyozza; emlékeztet arra, 

hogy mennyire fontos 2016. december 31. 

után is fenntartani a 

kibocsátáskereskedelmi rendszeren belül 

elfogadott eltérést azon kibocsátások 

esetében, amelyek az EUMSZ 349. cikke 

értelmében vett legkülső régióban 

található repülőterek járataiból 

származnak; üdvözli a Bizottság 

29. hangsúlyozza a légi közlekedési ágazat 

növekedése által generált valamennyi 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

csökkentésének szükségességét; 

hangsúlyozza, hogy már rengeteg 

intézkedés történt a CO2 kibocsátások és 

az üvegházhatásúgáz-kibocsátások sikeres 

csökkentése érdekében, mind műszakilag 

(alternatív üzemanyagok és könnyebb légi 

járművek kifejlesztése), mind pedig 

politikailag (nemzetközi megállapodások 

betartása révén); tudomásul veszi a 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

(ICAO) 39. közgyűlésén, 2016. október 6-

án elért megállapodást, amelyben globális 

piaci alapú intézkedéseket fogadtak el a 

nemzetközi légi közlekedés 

kibocsátásainak csökkentése érdekében, és 

65 állam által vállalt kötelezettséget, hogy 

részt vesz már a 2027-ig tartó első 

szakaszban az önkéntes szakaszban, ami 

azt jelenti, hogy a program a 2020. évi 

szint feletti kibocsátások mintegy 80%-át 

2035-ig ellensúlyozza; ösztönzi a 

Bizottságot, hogy vezessen be további 

nagyratörő intézkedéseket a légi 

közlekedésből származó üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentésére; 
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szándékát, hogy e rendelet fényében 

felülvizsgálja majd a légi közlekedésből 

származó CO2-kibocsátások 

csökkentésére irányuló uniós 

intézkedéseket; 

Or. en 

 

 


