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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti 

légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi 

határozattervezetről 

(06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06730/2018), 

– tekintettel a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti 

légiközlekedési megállapodásra1, 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) 

bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával 

összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0160/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0254/2018), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Kanada kormányának és parlamentjének.  

                                                 
1  HL L 207., 2010.8.6., 32. o. 
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INDOKOLÁS 

Háttér  

 

A Tanács 2007 októberében felhatalmazta a Bizottságot, hogy folytasson átfogó 

légiközlekedési megállapodás kötésére irányuló tárgyalásokat Kanadával (a továbbiakban: a 

„megállapodás”). 

 

A tárgyalási megbízás „nyitott légiközlekedési terület” létrehozását tűzte ki célul az Európai 

Unió és Kanada között, ezáltal egységes légiközlekedési piac jönne létre, amelyben szabadon 

áramolhatnak a beruházások, és amelyben az európai és a kanadai légi fuvarozók korlátozás 

nélkül működtethetnek légi járatokat, akár a két fél belföldi piacán is. 

 

A megállapodás tartalma 

 

A megállapodás a forgalmi jogok és a beruházási lehetőségek fokozatos bevezetését foglalja 

magában, valamint többek között a biztonság, a védelem, a szociális kérdések, a fogyasztói 

érdekek, a környezet, a légiközlekedési irányítás, az állami támogatások és a verseny területén 

folytatott kiterjedt együttműködést.  

 

Az EU valamennyi légitársasága közvetlen járatokat üzemeltethet majd Kanadába, bárhonnan 

Európából. A megállapodás megszünteti az összes korlátozást az útvonalak, árak vagy a 

Kanada és az EU közötti heti járatok számát illetően. A légitársaságok szabadon köthetnek 

majd olyan kereskedelmi megállapodásokat, mint például a kódmegosztásos megállapodások, 

ami rendkívül fontos a sok célállomásra repülő légitársaságok számára, valamint a 

versenyjoggal összhangban határozhatják meg áraikat. A megállapodás a mindkét fél által 

biztosított nagyobb beruházási szabadsághoz kapcsolódó fokozatos piacnyitással kapcsolatos 

rendelkezéseket tartalmaz:  

 

Az első fázisban a légitársaságok külföldi tulajdoni hányada 25%-ra korlátozódik; ez 

volt a helyzet, amikor a megállapodásról szóló tárgyalások lezárultak. A 

légitársaságok korlátlan szabadsággal rendelkeznek közvetlen járatok üzemeltetésében 

Európa bármely pontja és Kanada bármely pontja között. A továbbiakban nem lesznek 

korlátozások sem az EU és Kanada közötti repülőjáratok számát, sem a bármely 

légitársaság által üzemeltetett szolgáltatások számát illetően. A teherfuvarozók 

továbbrepülhetnek harmadik országok felé.  

 

A második fázis akkor kezdődik, amikor Kanada megteszi a szükséges lépéseket 

ahhoz, hogy az európai beruházók számára lehetővé váljon a kanadai légi fuvarozók 

szavazatra jogosító részvényeinek 49%-ig történő birtoklása. Ez további jogok 

megszerzését jelenti, többek között a légifuvarozók azon jogát, hogy szolgáltatásokat 

biztosítsanak a másik fél területéről harmadik országokba a származási helyükhöz való 

csatlakozás nélkül (az úgynevezett hetedik szabadság szerinti jogok). Kanada ezt a 

lehetőséget 2009 márciusában be is vezette. 

 

A harmadik fázis akkor kezdődik, amikor mindkét fél lehetővé teszi a beruházók 

számára, hogy egymás piacain új légitársaságokat hozzanak létre és irányítsanak. 

Ekkor a személyszállító társaságok továbbrepülhetnek harmadik országok felé.  
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A negyedik fázis az utolsó lépés, amely teljes jogokat biztosít a két fél piacai között, 

azokon belül és túl történő működésre, többek között a másik fél területén levő pontok 

között is (kabotázs). Ennek a jognak a megadására akkor kerül sor, amikor mindkét fél 

megtette az utolsó lépéseket annak lehetővé tétele érdekében a másik fél állampolgárai 

számára, hogy légitársaságaik felett teljes tulajdonjoguk legyen és teljes ellenőrzést 

gyakoroljanak. 

 

Mindkét fél vállalta, hogy szorosan együttműködik a légi közlekedés által az 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatások enyhítése érdekében. A biztonság és a védelem 

tekintetében a megállapodás a szabványok és az egyszeri biztonsági ellenőrzés (azaz az 

átszálló utasok, poggyászok és teherszállítmányok mentesítése a további biztonsági 

intézkedések alól) kölcsönös elismerését irányozza elő. A megállapodás a fogyasztóvédelmet 

javító konkrét intézkedéseket is tartalmaz, többek között a konzultáció melletti 

kötelezettségvállalást – a lehető legteljesebb mértékben összeegyeztethető megközelítések 

elérése érdekében – az olyan kérdéseket illetően, mint az elutasított beszállással kapcsolatos 

kártérítés, az akadálymentességgel kapcsolatos intézkedések és a visszatérítés az utasok felé. 

A szöveg hatékony mechanizmusról rendelkezik annak biztosítása érdekében, hogy a 

légitársaságok az infrastruktúrához vagy az állami támogatásokhoz való hozzáférés 

tekintetében ne szenvedjenek megkülönböztetést. 

 

Végezetül, a Bizottság által végzett tanulmány szerint egy Kanadával kötött nyílt 

megállapodás következtében további fél millióval nőne az utasok száma az első évben, a 

következő néhány évben pedig várhatóan 3,5 millió további utas élne a megállapodás kínálta 

lehetőségekből eredő előnyökkel. A megállapodás az alacsonyabb díjaknak köszönhetően 

legalább 72 millió euró nyereséget eredményezhetne a fogyasztóknak, ezenkívül új 

munkahelyeket is teremtene. 

 

Eljárás 

 

A Bizottság tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló 2007. október 1–2-i 

tanácsi határozattal összhangban a Bizottság az Európai Közösség és tagállamai nevében 

tárgyalásokat folytatott az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a 

Kanada közötti légiközlekedési megállapodás (a „megállapodás”) megkötéséről. 

 

A megállapodást 2008. november 30-án parafálták, 2009. május 6-án az EU–Kanada-

csúcstalálkozón hagyták jóvá és 2009. december 17-én és 18-án írták alá figyelemmel annak 

egy későbbi időpontban történő megkötésére, összhangban a Tanács és az Európai Unió 

tagállamainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2010/417/EK1 

határozattal. 

 

Az aláírása óta ideiglenesen alkalmazzák a 2010/417/EK határozattal összhangban. 

 

2011. március 24-én a TRAN bizottság ajánlását követően a Parlament egyetértését adta2 a 

megállapodás megkötéséhez. 

 

                                                 
1 HL L 207., 2010.8.6., 30. o. 
2 A7-0045/2011 és P7_TA(2011)0107. 
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2016 októberében a Horvát Köztársaság kivételével valamennyi tagállam ratifikálta a 

megállapodást. A Horvát Köztársaság a 2011-es csatlakozási okmány 6. cikke (2) 

bekezdésének megfelelően csatlakozni kíván a megállapodáshoz. 

 

A Bizottság 2018. január 10-én benyújtotta a megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 

határozatra vonatkozó módosított javaslatát, elsősorban a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépésének, valamint a Bíróság által a C-28/12. sz. ügyben 2015. április 28-án hozott 

ítélete1 által előírt jogi módosítások a figyelembevétele érdekében. 

 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési 

megállapodás aláírásához az EUMSZ 218. cikke értelmében az Európai Parlament 

egyetértésére van szükség.  

 

A Parlament eljárási szabályzatának 99. cikke, valamint 108. cikkének (7) bekezdése 

értelmében az illetékes bizottság a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra vagy 

elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz, és 

magához a megállapodáshoz módosítást nem lehet előterjeszteni. A bizottságban előterjesztett 

módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására 

irányulnak. 

 

Az előadó álláspontja 

 

Kanada az Európai Unió egyik kulcsfontosságú partnere. Ahogy azt már a TRAN bizottság 

2007-es ajánlása is kijelentette, ez a megállapodás nagyon ambiciózus és teljesen 

összhangban van az uniós politikával, javítja a piacok közötti és a személyes kapcsolatokat, 

továbbá új lehetőségeket teremt a légiközlekedési ágazatban.  

 

A megállapodás a külső uniós légiközlekedési politika része, amelyet a Bizottság különböző 

közleményei és a Parlament álláspontjai alakítottak ki (például a 2017 februárjában 

szavazásra bocsátott, az „Európai légi közlekedési stratégia” címet viselő jelentés2). 

 

A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező ajánlást az 

említett megállapodás megkötéséhez. 

                                                 
1A Bíróság (nagytanács) C-28/12. számú, Európai Bizottság kontra Tanács ügyben 2015. 

április 28-án hozott ítélete, HL C 213/3., 2015. június 29. 
 
2 A8-0021/2017. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az EK és Kanada közötti légiközlekedési megállapodás 

Hivatkozások 06730/2018 – C8-0160/2018 – 15380/2010 – C7-0386/2010 – 

2009/0018(NLE) 

A konzultáció időpontja / Az 

egyetértésre irányuló kérelem időpontja 
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dátuma 
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Előadók 
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