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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési 
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11033/2019),

– tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi 
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodástervezetre (09685/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdésének 
és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által 
benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0049/2019),

– tekintettel az eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének 
(7) bekezdésére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0041/2019),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a tagállamok, valamint a Kínai Népköztársaság kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Háttér-információk 

Az Európai Bíróság úgynevezett „nyitott égbolt” ügyekben hozott ítéletei nyomán a Tanács 
2003. június 5-én harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére hatalmazta fel 
a Bizottságot annak érdekében, hogy a meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások 
egyes rendelkezéseinek helyébe uniós szintű megállapodás lépjen („horizontális 
felhatalmazás”). 

Ennek célja, hogy az EU valamennyi légi fuvarozója hátrányos megkülönböztetés nélkül 
férhessen hozzá az Európai Unió tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz, 
és ily módon a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú légi közlekedési 
megállapodások összhangba kerüljenek az európai uniós joggal.

A tagállamok és harmadik országok közötti nemzetközi légi közlekedési kapcsolatokat ez 
idáig a tagállamok és harmadik országok között létrejött kétoldalú légi közlekedési 
megállapodások, azok mellékletei és egyéb kapcsolódó kétoldalú vagy többoldalú 
szerződések szabályozták. 

Ugyanakkor a tagállamok kétoldalú légi közlekedési megállapodásainak a kijelölésre 
vonatkozó hagyományos záradékai ellentétesek az uniós joggal. 

Lehetővé teszik ugyanis egy harmadik ország számára, hogy az megtagadja, visszavonja vagy 
felfüggessze egy tagállam által kijelölt azon légi fuvarozó jogosítványait vagy engedélyeit, 
amelynek többségi tulajdona és tényleges ellenőrzése nem az adott tagállam vagy annak 
állampolgárai kezében van. Ez az egyik tagállamban székhellyel rendelkező, de más 
tagállamok állampolgárai tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött európai uniós légi 
fuvarozókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek minősül. 

Ez ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével, amely kimondja, 
hogy az Európai Unió egy adott tagállamának állampolgárait a szabad letelepedés jogának 
gyakorlásakor ugyanolyan bánásmód illeti meg a fogadó tagállam területén, mint amilyenben 
az adott tagállam állampolgárai részesülnek. 

Felmerülnek további problémák is, például a légitársaságok közötti kötelező kereskedelmi 
megállapodások kérdése, amelyekben biztosítani kellene a tagállamok és a harmadik országok 
közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások meglévő rendelkezéseinek módosítása vagy 
kiegészítése révén az uniós jognak való megfelelést. 

A megállapodás főbb rendelkezései

Az Európai Bíróság ítéletének végrehajtása érdekében és Bizottság a „horizontális 
felhatalmazás” mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban egy 
olyan megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről folytatott tárgyalásokat a 
Kínai Népköztársasággal (a továbbiakban: Kína), amely a tagállamok és Kína közötti 
meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások egyes rendelkezéseinek helyébe lép.

A megállapodás 2. cikke a kijelölésre vonatkozóan a hagyományos záradékok helyébe uniós 
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záradékot léptet, amely az EU valamennyi légi fuvarozója számára lehetővé teszi, hogy éljen 
letelepedési jogával. A 4. cikk feloldja az Európai Unió versenyjogi szabályaival való 
esetleges ellentmondásokat. 

A megállapodás csak az uniós jognak való megfeleléshez szükséges mértékben módosítja 
vagy egészíti ki a kétoldalú légiközlekedési megállapodások rendelkezéseit. A rendelkezések 
az Európai Unió tagállamai és Kína között létrejött 27 kétoldalú légi közlekedési 
megállapodás esetében váltják fel vagy egészítik ki a hatályos rendelkezéseket.

A megállapodás az Unió légi közlekedési külpolitikájának alapvető célkitűzését szolgálja 
azáltal, hogy a hatályos kétoldalú légi közlekedési megállapodásokat összhangba hozza az 
uniós joggal.

Eljárás

A tárgyalások alapja a Tanács által adott „horizontális felhatalmazás”, figyelembe véve az 
uniós jog és a kétoldalú légi közlekedési megállapodások hatálya alá eső kérdéseket.

Az EUMSZ 218. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság a tárgyalásokat egy 
különbizottsággal egyeztetve folytatta le. A tárgyalások folyamán az ágazat képviselőivel is 
konzultáltak. Az eljárás során tett észrevételeket figyelembe vették. Az érintett tagállamok 
ellenőrizték a kétoldalú légi közlekedési megállapodásokra való hivatkozások pontosságát. Az 
ágazat képviselői hangsúlyozták, hogy kereskedelmi tevékenységük szempontjából mennyire 
fontos a szilárd jogi háttér.

A tárgyalások 2017 decemberében sikeresen lezárultak, a megállapodást 2019. május 20-án 
írták alá1 Brüsszelben.

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedés bizonyos 
kérdéseiről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásához a Tanácsnak 
az EUMSZ 218. cikke értelmében szüksége van az Európai Parlament egyetértésére. 

A Parlament eljárási szabályzatának 105. cikke, valamint 114. cikkének (5), (7) és (8) 
bekezdése értelmében az illetékes bizottság a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra 
vagy elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz, és a megállapodáshoz módosítást nem lehet benyújtani. A bizottságban előterjesztett 
módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására 
irányulnak.

Az előadó álláspontja

A megállapodás az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának közvetlen következménye. Az 
Unió külső légi közlekedési politikájának alapvető célkitűzését szolgálja oly módon, hogy az 
Unió egyik legfőbb partnerével kötött, hatályos kétoldalú légi közlekedési megállapodásokat 
hoz összhangba az uniós joggal.

A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező ajánlást az 
említett megállapodás megkötéséhez.

1 A Tanács 2018.06.26-i (EU) 2018/1152 határozata (HL L 210., 2018.8.21., 1. o.).
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi 
közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás
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