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MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A légi közlekedés döntő szerepet 
játszik az Unió gazdaságában. A légi 
közlekedés a gazdasági növekedés, a 
munkahelyteremtés, a kereskedelem és a 
mobilitás egyik fő hajtóereje. A 
légiközlekedési szolgáltatások terén 
megvalósuló növekedés az elmúlt 
évtizedekben jelentős mértékben 
hozzájárult az Unión belüli kapcsolatok és 
a harmadik országokkal való összeköttetés 
javításához, és kulcsfontosságú tényezőt 
jelentett az uniós gazdaság egészének 
működése szempontjából.

(1) A légi közlekedés döntő szerepet 
játszik az Unió gazdaságában és az uniós 
polgárok mindennapi életében. A légi 
közlekedés a gazdasági növekedés, a 
munkahelyteremtés és a kereskedelem, 
valamint a vállalkozások és polgárok 
számára egyaránt az összekapcsoltság és a 
mobilitás egyik fő hajtóereje. A légi 
közlekedési szolgáltatások terén 
megvalósuló növekedés az elmúlt 
évtizedekben jelentős mértékben 
hozzájárult az Unión belüli kapcsolatok és 
a harmadik országokkal való összeköttetés 
javításához, és kulcsfontosságú tényezőt 
jelentett az uniós gazdaság egészének 
működése szempontjából.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai légi közlekedési ágazat 
mintegy 2 millió közvetlen munkahelyet 
biztosít, és a nemzetközi légi közlekedés 
2030-ig évente várhatóan mintegy 5%-kal 
fog bővülni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
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1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Unió számára alapvetően 
fontos, hogy a harmadik országok 
tisztességtelen versenygyakorlataival 
szemben hatékony védelmet nyújtson 
különböző gazdasági ágazatai és 
munkavállalói számára.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós légi fuvarozók az Európa 
országait és az Európát a világ többi 
részével összekötő globális hálózat 
középpontjában állnak. Lehetővé kell tenni 
számukra, hogy a harmadik országbeli légi 
fuvarozókkal nyílt és tisztességes 
légifuvarozási versenykörnyezetben 
versenyezzenek. Ez hozzájárulna a magas 
fokú összekapcsoltságot lehetővé tevő 
feltételek fenntartásához az Unióban.

(2) Az uniós légi fuvarozók az Európa 
országait és az Európát a világ többi 
részével összekötő globális hálózat 
középpontjában állnak. A – többek között a 
munkakörülményekre és a 
környezetvédelemre vonatkozó –
szabályozási kérdések figyelembevételével 
lehetővé kell tenni számukra, hogy a 
harmadik országbeli légi fuvarozókkal 
nyílt, egyenlő és tisztességes légi 
fuvarozási versenykörnyezetben 
versenyezzenek. Ez hozzájárulna a 
munkahelyek és uniós légitársaságok 
versenyképességének megvédéséhez, 
valamint a magas fokú összekapcsoltságot 
lehetővé tevő feltételek fenntartásához az 
Unióban.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Európa egy több mint 500 millió 
potenciális utasból álló térséget jelent a 
harmadik országbeli légi fuvarozók 
számára. Az átfogó légi közlekedési 
megállapodásokról szóló, a világ többi 
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részével folytatott tárgyalások során az 
Uniónak szem előtt kell tartania e 
potenciálisan növekvő forgalmi volument.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A piacok megnyitása és az 
összekapcsoltság egyértelműen függ 
egymástól, mivel a verseny torzulása a 
forgalomáramlás áthelyeződéséhez vezet. 
A harmadik országbeli légi fuvarozók azt 
kívánják és igénylik, hogy hozzáférjenek 
az összes tagállam repülőtereihez, mivel 
az európai kontinens egy 500 millió 
utasból álló potenciális piacot jelent a 
számukra.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Egyesült Királyság által az 
Európai Tanácsnak 2017. március 29-én 
eljuttatott értesítés fényében, amelyben az 
Egyesült Királyság az Európai Unióból 
való – az Európai Unióról szóló szerződés 
50. cikke szerinti – kilépési szándékát 
jelzi, az Európai Bizottság részletesen 
értékeli e kilépés következményeit az 
Unió, illetve tagállamai és az Egyesült 
Királyság közötti légi közlekedésre nézve 
annak érdekében, hogy az Unióban 
székhellyel rendelkező légi fuvarozók és a 
fogyasztók számára minél kisebb zavar 
keletkezzen a légi közlekedésben.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tisztességes versenyfeltételekről 
szóló rendelkezésekben szereplő pénzügyi 
átláthatóság elengedhetetlen az uniós és a 
harmadik országbeli légi fuvarozók 
egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosításához.  Ezen túlmenően a teljes 
átláthatóság kulcsfontosságú szerepet 
játszik abban is, hogy egy légitársaság 
feltételezett támogatásának tényét meg 
lehessen erősíteni, illetve ki lehessen 
zárni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A légi fuvarozók közötti 
tisztességes verseny a megfelelő uniós 
jogszabályok, például a 95/93/EGK tanácsi 
rendelet20 és a 96/97/EK tanácsi irányelv21

révén is biztosítható. Amennyiben a 
tisztességes versenyen az uniós légi 
fuvarozóknak a harmadik országok vagy 
harmadik országbeli fuvarozók által 
elfogadott bizonyos gyakorlatokkal 
szembeni védelmét értjük, ezt a kérdést 
jelenleg a 868/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet22 kívánja kezelni. A 
868/2004/EK rendelet azonban nem 
bizonyult elég hatékonynak azon általános 
cél elérése tekintetében, hogy biztosítsa a 
tisztességes versenyt. Ez azoknak a 
szabályoknak tudható be elsősorban, 
amelyek az adott – támogatásnyújtástól 
eltérő – gyakorlat meghatározására, 
valamint a vizsgálatok kezdeményezésével 
és lefolytatásával kapcsolatos 
követelményekre vonatkoznak. Ezenkívül 
a 868/2004/EK rendelet nem irányoz elő 

(8) A légi fuvarozók közötti 
tisztességes verseny a megfelelő uniós 
jogszabályok, például a 95/93/EGK tanácsi 
rendelet20 és a 96/97/EK tanácsi irányelv21

révén is biztosítható. Amennyiben a 
tisztességes versenyen az uniós légi 
fuvarozóknak a harmadik országok vagy 
harmadik országbeli fuvarozók által 
elfogadott, bizonyos gyakorlatokkal 
szembeni védelmét értjük, ezt a kérdést 
jelenleg a 868/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet22 kezeli. A 868/2004/EK 
rendelet azonban egyáltalán nem bizonyult 
hatékonynak azon általános cél elérése 
tekintetében, hogy biztosítsa a tisztességes 
versenyt. Ez azoknak a szabályoknak 
tudható be elsősorban, amelyek az adott –
támogatásnyújtástól eltérő – gyakorlat 
meghatározására, valamint a vizsgálatok 
kezdeményezésével és lefolytatásával 
kapcsolatos követelményekre vonatkoznak. 
Ezenkívül a 868/2004/EK rendelet nem 
irányoz elő célzott uniós belső eljárást az 
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célzott uniós belső eljárást az olyan 
légiközlekedési vagy légiszolgáltatási
megállapodásokban foglalt kötelezettségek 
tekintetében, amelyeknek az Unió részes 
fele, és amelyek a tisztességes verseny 
biztosítását célozzák. Tekintettel az e 
kérdések kezeléséhez szükséges 
módosítások számára és fontosságára, 
helyénvaló, hogy a 868/2004/EK rendelet 
helyébe új jogi aktus lépjen.

olyan légi közlekedési vagy légi 
szolgáltatási megállapodásokban foglalt 
kötelezettségek tekintetében, amelyeknek 
az Unió részes fele, és amelyek a 
tisztességes verseny biztosítását célozzák. 
Tekintettel az e kérdések kezeléséhez 
szükséges módosítások számára és 
fontosságára, helyénvaló, hogy a 
868/2004/EK rendelet helyébe új jogi aktus 
lépjen.

__________________ __________________

20 A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. 
január 18.) a Közösség repülőterein 
alkalmazandó résidőkiosztás egységes 
szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

20 A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. 
január 18.) a Közösség repülőterein 
alkalmazandó résidőkiosztás egységes 
szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

21 A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. 
október 15.) a közösségi repülőterek földi 
kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 
272., 1996.10.25., 36. o.).

21 A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. 
október 15.) a közösségi repülőterek földi 
kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 
272., 1996.10.25., 36. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) 
az Európai Közösségben tagsággal nem 
rendelkező országokból származó légi 
közlekedési szolgáltatások keretében a 
közösségi légifuvarozóknak kárt okozó 
támogatásnyújtással és tisztességtelen 
árképzési gyakorlattal szembeni 
védelemről (HL L 162., 2004.4.30., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) 
az Európai Közösségben tagsággal nem 
rendelkező országokból származó légi 
közlekedési szolgáltatások keretében a 
közösségi légifuvarozóknak kárt okozó 
támogatásnyújtással és tisztességtelen 
árképzési gyakorlattal szembeni 
védelemről (HL L 162., 2004.4.30., 1. o.).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Annak érdekében, hogy az Unió 
légi közlekedési külkapcsolataiban 
biztosítani lehessen a tisztességes versenyt 
és a viszonosságot, valamint a 
tisztességtelen gyakorlatok felszámolását –
többek között azoknak a feltételezett 
támogatásoknak és állami segítségeknek a 
megszüntetését, amelyeket bizonyos 
harmadik országbeli légitársaságoknak 
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biztosítanak, és a piac torzulásához 
vezethetnek –, a tisztességes 
versenyfeltételekről szóló 
rendelkezéseknek teljes pénzügyi 
átláthatóságot kell megkövetelniük. Erre 
az átláthatóságra azért van szükség, hogy 
a Bizottság pozitív vagy negatív irányú 
döntést hozhasson a feltételezett 
támogatásokkal kapcsolatban.

Indokolás

Hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályokra továbbra is szükség van a magas fokú 
uniós összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartása, valamint a harmadik országbeli 
légi fuvarozókkal való tisztességes verseny biztosítása érdekében. E célból a Bizottságot 
hatáskörrel kell felruházni arra vonatkozóan, hogy vizsgálatot végezzen és szükség esetén 
intézkedéseket hozzon. Fontos, hogy ezek az intézkedések a rendelkezésre álljanak akkor, 
amikor olyan megállapodások alapján fennálló kötelezettségeket szegnek meg, amelyeknek az 
Unió részes fele, vagy akkor, amikor a versenyt befolyásoló gyakorlatok az uniós légi 
fuvarozók számára kárt okoznak vagy azzal fenyegetnek.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Hatékony, arányos és visszatartó 
erejű jogszabályokra továbbra is szükség 
van a magas fokú uniós összekapcsoltságot 
lehetővé tevő feltételek fenntartása, 
valamint a harmadik országbeli légi 
fuvarozókkal való tisztességes verseny 
biztosítása érdekében. E célból a 
Bizottságot hatáskörrel kell felruházni arra 
vonatkozóan, hogy vizsgálatot végezzen és 
szükség esetén intézkedéseket hozzon. 
Fontos, hogy lehessen ilyen intézkedéseket 
hozni akkor, amikor – adott esetben –
olyan megállapodások alapján fennálló 
kötelezettségeket szegnek meg, 
amelyeknek az Unió részes fele, vagy 
akkor, amikor a versenyt befolyásoló 
gyakorlatok az uniós légi fuvarozók 
számára kárt okoznak vagy azzal 
fenyegetnek.

(9) Hatékony, arányos és visszatartó 
erejű jogszabályokra továbbra is szükség 
van a magas fokú uniós összekapcsoltságot 
lehetővé tevő feltételek fenntartása, 
valamint a harmadik országbeli légi 
fuvarozókkal való tisztességes verseny 
biztosítása, és ennek következtében az 
uniós légitársaságok által fenntartott 
munkahelyek megtartása érdekében. E 
célból a Bizottságot hatáskörrel kell 
felruházni arra vonatkozóan, hogy 
vizsgálatot végezzen és szükség esetén 
intézkedéseket hozzon. Fontos, hogy ezek 
az intézkedések a rendelkezésre álljanak
akkor, amikor olyan megállapodások 
alapján fennálló kötelezettségeket szegnek 
meg, amelyeknek az Unió részes fele, vagy 
akkor, amikor a versenyt befolyásoló 
gyakorlatok az uniós légi fuvarozók 
számára kárt okoznak vagy azzal 
fenyegetnek.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ha az érintett légi szolgáltatások 
egy tagállam és egy harmadik ország 
között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási 
megállapodás hatálya alá esnek, fontos, 
hogy a Bizottság vizsgálatot tudjon 
indítani, és amennyiben szükséges, 
korrekciós intézkedéseket fogadjon el, 
mielőtt a tagállam és a harmadik ország 
között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási 
megállapodásban rögzített vitarendezési 
mechanizmus lehetőségeit kimerítik. A 
hatékony szabályozás érdekében a 
Bizottság attól függetlenül megindíthatja 
az ilyen jellegű vizsgálatokat, és 
elfogadhatja az említett korrekciós 
intézkedéseket, hogy az érintett tagállam a 
harmadik országgal kötött kétoldalú légi 
szolgáltatási megállapodása keretében 
szándékozik-e lépést tenni a versenyt 
befolyásoló gyakorlattal szemben.

Indokolás

E rendelkezés célja azon esetek elkerülése, amelyek során a tagállamok a kétoldalú légi 
szolgáltatási megállapodásban rögzített vitarendezési mechanizmus jelentős késleltetésével 
szándékosan vagy szándéktalanul akadályozzák az uniós cselekvést. Mindez a versenyt 
befolyásoló gyakorlatok folytatódásához és az uniós légi fuvarozót ért károk elkerülhetetlen 
növekedéséhez vezetne.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A hatékony szabályozás érdekében 
és a többi uniós piacvédelmi eszköz 
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mintájára alapvető fontosságú, hogy a 
Bizottság a károsodás veszélyét első 
látásra meggyőző bizonyítékkal 
alátámasztó panasz alapján eljárásokat 
indíthasson.

Indokolás

A piacvédelmi eszközök e típusa esetén a károsodás veszélyének fogalma központi szerepet 
játszik. A szabályozásnak lehetővé kell tennie az eljárások kezdeményezését, ha a jelek arra 
mutatnak, hogy egy harmadik ország vagy egy harmadik országbeli szervezet olyan 
gyakorlatot folytat vagy fog folytatni, amely az uniós légi fuvarozó számára szükségszerűen 
kárt okozna.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Nem szabad eljárást indítani, 
illetve az eljárást az e rendelet szerinti 
kártérítési intézkedések nélkül le kell 
zárni, amennyiben az utóbbiak elfogadása 
ellentétes lenne az uniós érdekekkel, 
tekintettel a más személyekre, nevezetesen
az uniós fogyasztókra vagy vállalkozásokra 
gyakorolt hatásukra. Az eljárásokat akkor 
is intézkedések nélkül kell lezárni, ha az 
ilyen intézkedésekre vonatkozó 
követelmények (már) nem teljesülnek.

(15) Lehetővé kell tenni, hogy az
eljárások az e rendelet szerinti korrekciós
intézkedések nélkül lezáruljanak, 
amennyiben az utóbbiak elfogadása 
ellentétes lenne az uniós érdekekkel, 
tekintettel a más személyekre, különösen
az uniós fogyasztókra vagy vállalkozásokra 
gyakorolt hatásukra. Az eljárásokat akkor 
is intézkedések nélkül kell lezárni, ha az 
ilyen intézkedésekre vonatkozó 
követelmények (már) nem teljesülnek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Vizsgálat megindítására egy 
tagállam, egy uniós légi fuvarozó vagy egy 
uniós légi fuvarozói szövetség által a (2) 
bekezdéssel összhangban vagy a Bizottság 
saját kezdeményezésére benyújtott írásbeli 
panasz alapján kerülhet sor, amennyiben 
meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre a 
következők valamelyikéről:

(1) Vizsgálat megindítására egy 
tagállam, az Európai Parlament, egy uniós 
légi fuvarozó vagy egy uniós légi fuvarozói 
szövetség által a (2) bekezdéssel 
összhangban benyújtott írásbeli panasz, 
egy nemzeti fogyasztóvédelmi szervezet 
által benyújtott írásbeli panasz vagy a 
Bizottság saját kezdeményezése alapján 
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kerülhet sor, amennyiben megalapozott és 
tényszerű körülmények utalnak a 
következők valamelyikére:

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A panasznak tartalmaznia kell az 
(1) bekezdésben említett esetek egyikére 
vonatkozó meggyőző bizonyítékot.

(2) A panasznak tartalmaznia kell az 
(1) bekezdésben említett esetek egyikére 
vonatkozó megalapozott és tényszerű 
körülményeket.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság határozhat úgy, hogy 
nem indít vizsgálatot, ha a 10. vagy 13. 
cikk szerinti intézkedések elfogadása 
ellentétes lenne az uniós érdekkel, vagy ha 
a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
panaszban előadott tények sem 
rendszerszintű kérdést nem vetnek fel, sem 
pedig egy vagy több uniós légi fuvarozóra 
nem gyakorolnak jelentős hatást.

(4) A Bizottság határozhat úgy, hogy 
nem indít vizsgálatot, ha úgy ítéli meg, 
hogy a panaszban előadott tények sem 
rendszerszintű kérdést nem vetnek fel, sem 
pedig egy vagy több uniós légi fuvarozóra 
nem gyakorolnak jelentős hatást.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a benyújtott 
bizonyíték az (1) bekezdés alkalmazásában 
nem elegendő, a Bizottság a panasz 
benyújtásának napjától számított 60 napon 
belül tájékoztatja a panaszost az 
elégtelenségről. A panaszos számára 30 

(5) Amennyiben a benyújtott 
bizonyíték az (1) bekezdés alkalmazásában 
nem elegendő, a Bizottság a panasz 
benyújtásának napjától számított 30 napon 
belül tájékoztatja a panaszost az 
elégtelenségről. A panaszos számára 30 



PE613.502v02-00 12/20 AD\1146284HU.docx

HU

napot kell biztosítani, hogy további 
bizonyítékot szolgáltasson. Amennyiben a 
panaszos ezt a határidőn belül nem teszi 
meg, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem 
indítja meg a vizsgálatot.

napot kell biztosítani, hogy további 
bizonyítékot szolgáltasson. Amennyiben a 
panaszos ezt a határidőn belül nem teszi 
meg, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem 
indítja meg a vizsgálatot.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
vizsgálat megindításáról a panasz 
benyújtásától számított 6 hónapon belül 
határoz.

(6) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
vizsgálat megindításáról a panasz 
benyújtásától számított három hónapon 
belül határoz.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) okozott-e kárt vagy idézett-e elő 
kárveszélyt az érintett uniós légi 
fuvarozó(k) számára a versenyt 
hátrányosan befolyásoló, harmadik ország 
vagy harmadik országbeli szervezet által 
elfogadott gyakorlat.

b) okozott-e kárt vagy előidézte-e a 
károsodás veszélyét az érintett uniós légi 
fuvarozó(k) számára a versenyt 
hátrányosan befolyásoló, harmadik ország 
vagy harmadik országbeli szervezet által 
elfogadott gyakorlat, illetve a versenyt 
korlátozó, jogellenes magatartás 
negatívan hatott-e a belső piacra.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben szükségesnek tűnik, a 
Bizottság vizsgálatokat végezhet az érintett 
harmadik ország területén, feltéve, hogy az 
érintett harmadik ország kormányát és az 
érintett harmadik országbeli szervezetet 
hivatalosan értesítették erről, és azok 

(5) Amennyiben szükségesnek tűnik, a 
Bizottság vizsgálatokat végezhet az érintett 
harmadik ország, illetve más harmadik 
ország területén, feltéve, hogy az érintett 
harmadik ország kormányát és az érintett 
harmadik országbeli szervezetet 
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beleegyezésüket adták. hivatalosan értesítették erről.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azon belső dokumentumok 
kivételével, amelyeket kizárólag a 
Bizottság és az igazgatási szervek 
használhatnak, a panaszosok, az érdekelt 
felek, az érintett tagállam(ok) és az érintett 
harmadik ország vagy harmadik országbeli 
szervezet képviselői betekinthetnek a 
Bizottság rendelkezésére álló összes 
információba, amennyiben erre 
vonatkozóan a Bizottsághoz írásbeli 
kérelmet nyújtanak be, feltéve, hogy az 
említett információk a 6. cikk értelmében 
véve nem minősülnek bizalmasnak.

(7) Azon belső dokumentumok 
kivételével, amelyeket kizárólag a 
Bizottság és az igazgatási szervek 
használhatnak, a panaszosok, az érdekelt 
felek, az érintett tagállam(ok), az Európai 
Parlament illetékes bizottságai és az 
érintett harmadik ország vagy harmadik 
országbeli szervezet képviselői 
betekinthetnek a Bizottság rendelkezésére 
álló összes információba, amennyiben erre 
vonatkozóan a Bizottsághoz írásbeli 
kérelmet nyújtanak be, feltéve, hogy az 
említett információk a 6. cikk értelmében 
véve nem minősülnek bizalmasnak.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan esetekben, amikor a szükséges 
információkhoz való hozzáférést elutasítják 
vagy azokat egyéb módon nem adják át a 
megfelelő határidőn belül, vagy ha a 
vizsgálatot jelentősen akadályozzák, a 
rendelkezésre álló tények alapján kell 
megállapításokat tenni. Amennyiben a 
Bizottság úgy látja, hogy hamis vagy 
félrevezető információt bocsátottak 
rendelkezésre, ezek az információkat 
figyelmen kívül kell hagyni.

Olyan esetekben, amikor a szükséges 
információkhoz való hozzáférést elutasítják 
vagy azokat egyéb módon nem adják át a 
megfelelő határidőn belül, ha egy érintett 
harmadik ország a vizsgálatok 
lebonyolítása céljából nem engedélyezi a 
területére való belépést, vagy ha a 
vizsgálatot jelentősen akadályozzák, a 
rendelkezésre álló tények alapján kell 
megállapításokat tenni. Amennyiben a 
Bizottság úgy látja, hogy hamis vagy 
félrevezető információt bocsátottak 
rendelkezésre, ezeket az információkat 
figyelmen kívül kell hagyni.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eljárásokat két éven belül kell 
lezárni. Kellően indokolt esetekben ez az 
időtartam meghosszabbítható.

(1) Az eljárásokat a vizsgálat 
kezdeményezésétől számított 18 hónapos 
időszakon belül kell lezárni. Kellően 
indokolt esetekben ez az időtartam
meghatározott határidőn belül
meghosszabbítható.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Sürgős esetben, például olyan 
helyzetekben, amikor fennáll annak a 
kockázata, hogy az uniós légi fuvarozó(k) 
számára közvetlen és visszafordíthatatlan 
kár keletkezik, az eljárás időtartama egy 
évre csökkenthető.

(2) Sürgős esetben, például olyan 
helyzetekben, amikor fennáll annak a 
kockázata, hogy az uniós légi fuvarozó(k) 
számára közvetlen és visszafordíthatatlan 
kár keletkezik, az eljárás időtartama 
legfeljebb hat hónapra csökkenthető.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felfüggesztheti az 
eljárást, ha a harmadik ország vagy az 
érintett harmadik országbeli szervezet 
határozott lépéseket tett annak érdekében, 
hogy – az esettől függően – megszüntesse:

(3) Csak a Bizottság függesztheti fel az 
eljárást – ami ellen a károsult felek 
fellebbezést nyújthatnak be –, ha az 
érintett harmadik ország vagy harmadik 
országbeli szervezet határozott lépéseket 
tett annak érdekében, hogy – az esettől 
függően – megszüntesse:
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós légi fuvarozók jogosultak 
arra, hogy fellebbezéssel éljenek a 
Bizottságnak az eljárások felfüggesztésére 
irányuló határozata ellen.  A fellebbezést 
az attól számított 20 napon belül be kell 
nyújtani, hogy a Bizottság közölte az 
eljárás felfüggesztésére irányuló 
határozatát.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségek megszegését vagy a 
versenyt befolyásoló gyakorlatot, az uniós 
légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy 
az előidézett kárveszélyt észszerű időn 
belül nem szüntetik meg, a Bizottság 
folytathatja az eljárást.

(4) Ha a vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségek megszegését vagy a 
versenyt befolyásoló gyakorlatot, az uniós 
légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy 
a károsodás veszélyét észszerű időn belül 
nem szüntetik meg, a Bizottság folytatja az 
eljárást.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén kártérítési intézkedések elfogadása 
nélkül megszünteti a 4. cikk alapján 
folytatott vizsgálatot az alábbi esetek 
bármelyikében:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az [A.] cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy a 4. cikk 
alapján folytatott vizsgálatnak a kártérítési 
intézkedések elfogadása nélküli, alábbi 
esetek bármelyikében történő 
megszüntetése révén módosítsa ezt a 
rendeletet:
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) 
bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági 
eljárással kell elfogadni.

törölve

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett uniós légi fuvarozó(k) 
helyzete, különösen az olyan szempontok 
tekintetében, mint a szolgáltatások 
gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a 
hálózati hatás, az értékesítés, a piaci 
részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a 
beruházások és a foglalkoztatás;

a) az érintett uniós légi fuvarozó(k) 
helyzete, különösen az olyan szempontok 
tekintetében, mint a szolgáltatások 
gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a 
hálózati hatás, az értékesítés, a piaci 
részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a 
környezetvédelem, a beruházások és a 
foglalkoztatás;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett uniós légi fuvarozó(k) 
helyzetének előre látható alakulása 
mindenekelőtt a szolgáltatások 
gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a 
hálózati hatás, az értékesítés, a piaci 
részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a 
beruházások és a foglalkoztatás 
tekintetében;

a) az érintett uniós légi fuvarozó(k) 
helyzetének előre látható alakulása 
mindenekelőtt a szolgáltatások 
gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a 
hálózati hatás, az értékesítés, a piaci 
részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a 
környezetvédelem, a beruházások és a 
foglalkoztatás tekintetében;
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A panasz visszavonása esetén a 
Bizottság kártérítési intézkedések 
elfogadása nélkül megszüntetheti a 
vizsgálatot.

(1) A panasz visszavonása esetén csak 
a Bizottság szüntetheti meg a vizsgálatot 
korrekciós intézkedések elfogadása nélkül.
Az uniós légi fuvarozók jogosultak arra, 
hogy fellebbezéssel éljenek a Bizottságnak 
a vizsgálat megszüntetésére irányuló 
határozata ellen. A fellebbezést az attól 
számított 30 napon belül be kell nyújtani, 
hogy a Bizottság közölte a vizsgálat 
megszüntetésére irányuló határozatát.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén kártérítési intézkedések elfogadása 
nélkül megszünteti a 4. cikknek 
megfelelően indított vizsgálatot, ha:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az [A.] cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy a 4. cikk 
szerint folytatott vizsgálatnak a kártérítési 
intézkedések elfogadása nélküli 
megszüntetése révén módosítsa ezt a 
rendeletet, ha:

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság megállapítja, hogy a 13. 
cikk szerinti kártérítési intézkedések 
elfogadása ellentétes lenne az uniós 
érdekkel;

b) a Bizottság – az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően – megállapítja, hogy a 13. cikk 
szerinti korrekciós intézkedések elfogadása 
ellentétes lenne az uniós érdekkel. Az 
uniós érdeket a Bizottság az összes 
érdekelt féllel – többek között az uniós 
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légitársaságokkal – folytatott konzultációt 
követően értékeli;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

törölve
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