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Изменение 4
Janelly Fourtou

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Съгласно [регламент … относно 
общите правила за експлоатация на 
въздушните транспортни услуги в 
Общността] въздушните превозвачи 
публикуват своите тарифи, като 
включват всички приложими данъци, 
такси, допълнителни плащания и 
налози, които няма как да бъдат 
избегнати и които са предвидими.  На 
екраните на КСР следва да се 
предоставя информация относно 
тарифите, обхващащи същите 
ценови категории, за да се гарантира, 
че пътническите агенции могат да 
предадат тази информация на своите 
клиенти.

Or. fr

Обосновка

Il est nécessaire que les consommateurs puissent avoir une information précise des tarifs et il 
donc indispensable que chacun des acteurs (transporteurs aériens, détenteurs de SIR et 
agences de voyage) aient une obligation de transparence des composantes des tarifs. Ceci est 
en droite ligne avec la refonte du règlement établissant des règles communes pour 
l'exploitation de services de transport aérien (en cours d'examen).



PE405.997v01-00 4/12 AM\722651BG.doc

BG

Изменение 5
Janelly Fourtou

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Комисията следва редовно да 
следи прилагането на регламента и 
по-конкретно ефективността му по 
отношение на предотвратяването на 
антиконкурентни и 
дискриминационни практики на 
пазара за разпространение на 
пътнически услуги чрез КСР, особено 
при наличието на превозвачи, които 
са тясно свързани със системните 
оператори.

Or. fr

Обосновка

Sans remettre en cause les résultats de l'étude d'impact sur les transporteurs associés, la 
Commission doit rester attentive et doit veiller à prévenir les pratiques anticoncurrentielles

Изменение 6
Janelly Fourtou

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент не 
накърнява прилагането на членове 81 и 
82 от Договора. 

(12) Настоящият регламент не 
накърнява прилагането на членове 81 и 
82 от Договора. Той допълва общите 
правила за защита на конкуренцията, 
които остават изцяло приложими по 
отношение на такива нарушения на 
правилата на конкуренцията, като 
нарушаване на антитръстовите 
разпоредби или злоупотреби с 
господстващо положение.
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Or. fr

Обосновка

Ce code de conduite a pour objet de de contribuer à l'émergence de conditions loyales et
impartiales pour les transporteurs aériens dans les systèmes aériens dans les systèmes 
informatisés de réservation. Cependant, ce n'est pas un texte isolé. Il vient en complément des 
dispositions des articles 81 et 82.

Изменение 7
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „компютъризирана система за 
резервация“ означава компютъризирана 
система, съдържаща, inter alia, 
информация за разписания, свободни 
места, тарифи и други свързани услуги, 
на повече от един въздушен превозвач, 
със или без устройства, чрез които 
могат да се правят резервации или да се 
издават билети, доколкото всички или 
някои посочени услуги се предоставят 
на абонати;

г) „компютъризирана система за 
резервация“ означава компютъризирана 
система, съдържаща, inter alia, 
информация за разписания, свободни 
места, тарифи и други свързани услуги, 
на повече от един въздушен превозвач, 
освен ако въпросният въздушен 
превозвач или въздушни превозвачи не 
се намират под ефективния контрол 
на едно и също дружество-майка, със 
или без устройства, чрез които могат да 
се правят резервации или да се издават 
билети, доколкото всички или някои 
посочени услуги се предоставят на 
абонати;

Or. en

Обосновка

Integrated groups of air carriers do have captive reservation systems. It must be clear that 
these reservation systems are not perceived as being computerised reservation systems. 
Especially carrier’s websites should not be considered as CRS
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Изменение 8
Jacques Toubon

Предложение за регламент
Член 2 - буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздушен превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 
лица притежава или ефективно
контролира системен оператор, както и 
всеки въздушен превозвач или 
железопътен оператор, на който е 
собственик или върху който упражнява 
ефективен контрол;

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздушен превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 
лица  

- притежава една или повече акции 
или има законно право да назначава 
ръководни кадри или членове на 
съвета на директорите, надзорния 
съвет или друг управляващ орган на 
системен оператор,
- и е признат от Европейската 
комисия за упражняващ ефективен 
контрол върху системен оператор, 
както и върху всеки въздушен превозвач 
или железопътен оператор, на който е 
собственик или върху който упражнява 
ефективен контрол;
Европейската комисия може да 
изиска във всеки един момент от 
въздушния превозвач или 
железопътния оператор, който 
притежава една или повече акции на 
определен системен оператор, да й 
предостави информация, считана за 
необходима при определяне на неговия 
евентуален статут на превозвач-
собственик.

Or. fr

Обосновка

La définition de la Commission doit être précisée. En effet, il n'existe pas un seuil défini au 
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delà duquel la participation dans le capital d'un SIR entraine une influence certaine sur la 
politique commerciale du SIR. Il convient donc de viser toutes les compagnies ayant une 
participation dans le capital d'un SIR et de confier aux autorités de concurrence de la 
Commission européenne le soin de vérifier quelles compagnies parmi celles-là exercent un 
contrôle effectif sur le SIR.

La deuxième partie de l'amendement porte des obligations concernant la transparence.

Изменение 9
Marian Zlotea

Предложение за регламент
Член 2 - буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздушен превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 
лица притежава или ефективно 
контролира системен оператор, както и 
всеки въздушен превозвач или 
железопътен оператор, на който е 
собственик или върху който упражнява 
ефективен контрол;

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздушен превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 
лица притежава или ефективно 
контролира или има законно право да 
назначава ръководни кадри или 
членове на съвета на директорите, 
надзорния съвет или друг управляващ 
орган на системен оператор, както и 
всеки въздушен превозвач или 
железопътен оператор, на който е 
собственик или върху който упражнява 
ефективен контрол;

Or. en

Изменение 10
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 - буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздушен превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздушен превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 
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лица притежава или ефективно 
контролира системен оператор, както и 
всеки въздушен превозвач или 
железопътен оператор, на който е 
собственик или върху който упражнява 
ефективен контрол;

лица ефективно контролира системен 
оператор, както и всеки въздушен 
превозвач или железопътен оператор, на 
който е собственик или върху който 
упражнява ефективен контрол;

Or. en

Обосновка

Just to avoid unclarity the wording in the definition of parent carrier should also be limited to 
the effective control test

Изменение 11
Marian Zlotea

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Системният оператор предоставя 
главен екран или екрани за всяка 
отделна операция чрез неговата КСР и в 
тях включва неутрално и изчерпателно, 
без дискриминация или пристрастие, 
предоставените от участващите 
превозвачи данни. Критериите, които 
следва да се използват за подреждане, 
не се основават на нито един фактор, 
който е пряко или косвено свързан със 
самоличността на превозвача и се 
прилагат на недискриминационна 
основа спрямо всички участващи 
превозвачи. Основният/ите екран/и се 
подчинява на правилата, определени в 
приложение I.

1. Системният оператор предоставя 
главен екран или екрани за всяка 
отделна операция чрез неговата КСР и в 
тях включва неутрално, прозрачно и 
изчерпателно, без дискриминация или 
пристрастие, предоставените от 
участващите превозвачи данни. 
Критериите, които следва да се 
използват за подреждане, не се 
основават на нито един фактор, който е 
пряко или косвено свързан със 
самоличността на превозвача и се 
прилагат на недискриминационна 
основа спрямо всички участващи 
превозвачи. Основният/ите екран/и се 
подчинява на правилата, определени в 
приложение I.

Or. en



AM\722651BG.doc 9/12 PE405.997v01-00

BG

Изменение 12
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 7 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато въпросните 
данни са резултат от използването 
на дистрибуторски устройства на 
КСР от абонат, регистриран на 
територията на ЕС, те не съдържат 
информация, позволяваща пряко или 
косвено да се установи 
самоличността на този абонат;

заличава се

Or. en

Обосновка

Market transparency is essential for competition. The more data are available to all players –
the better for competition. Priority task is to make MIDT cost related and thereby affordable 
for all players. Removal of information would reduce transparency. American and Canadian 
Authorities could not find concrete evidence which supported the concerns about MIDT 
driven anti competitive behaviour (hub dominance, predatory pricing) and therefore they 
decided not to regulate MIDT data content. 

Изменение 13
Marian Zlotea

Предложение за регламент
Член 7 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато въпросните данни 
са резултат от използването на 
дистрибуторски устройства на КСР от 
абонат, регистриран на територията на 
ЕС, те не съдържат информация, 
позволяваща пряко или косвено да се 
установи самоличността на този абонат.

б) в случаите, когато въпросните данни 
са резултат от използването на 
дистрибуторски устройства на КСР от 
абонат, регистриран на територията на 
ЕС, те не съдържат информация, 
позволяваща пряко или косвено да се 
установи самоличността на този абонат, 
освен ако не съществува изрично 
споразумение между абоната и 
системния оператор.
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Or. en

Изменение 14
Jacques Toubon

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията, действайки по 
внесена жалба или по собствена 
инициатива, установи, че е налице 
нарушение на разпоредбите на 
настоящия регламент, тя може с 
решение да задължи съответните 
предприятия или сдружения на 
предприятия да преустановят 
нарушението.

Когато Комисията, действайки по 
внесена жалба или по собствена 
инициатива, установи, че е налице 
нарушение на разпоредбите на 
настоящия регламент, тя може с 
решение да задължи съответните 
предприятия или сдружения на 
предприятия да преустановят 
нарушението. Разследванията, които 
се отнасят до възможни нарушения 
на настоящия регламент, отчитат 
изцяло резултатите от евентуални 
разследвания съгласно членове 81 и 82 
от Договора за ЕО.

Or. fr

Обосновка

Le code de conduite SIR ne se substitue pas aux règles existantes en matière de concurrence, 
il les complète, celles-ci restant pleinement applicables

Изменение 15
Janelly Fourtou

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да изпълни задълженията, възложени 
й с настоящия регламент, Комисията 
може, чрез обикновено искане или с 
решение, да изиска от предприятията 

За да изпълни задълженията, възложени 
ѝ с настоящия регламент, Комисията 
може, чрез обикновено искане или с 
решение, да изиска от предприятията 
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или от сдруженията на предприятия да 
предоставят цялата необходима 
информация.

или от сдруженията на предприятия да 
предоставят цялата необходима 
информация, включително 
предоставяне на специфични одити, 
по-конкретно по въпросите, уредени 
от членове 4, 7 и 11 от настоящия 
регламент.

Or. fr

Обосновка

La Commission européenne doit avoir des pouvoirs étendus pour veiller à la bonne 
application de ce code de conduite.

Изменение 16
Janelly Fourtou

Предложение за регламент
Член 17 - параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно следи 
прилагането на настоящия 
регламент, ако е необходимо с 
помощта на специфични одити, 
предвидени в член 13. Тя разглежда по-
конкретно ефективността на 
регламента по отношение на 
гарантирането на липса на 
дискриминация и лоялна конкуренция 
на пазара на КСР услуги.

Or. fr
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Изменение 17
Janelly Fourtou

Предложение за регламент
Приложение 1 - параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. По избор на абоната, 
възможностите за пътуване се 
подреждат на главния екран според 
тарифите или съгласно следния ред:
а) възможностите за директно 
пътуване, подредени по час на 
заминаване;
б) всички други възможности за 
пътуване, подредени по общо 
времетраене на пътуването.

Or. fr

Обосновка

Il faut donner plusieurs choix possibles à l'abonné.

Изменение 18
Marian Zlotea

Предложение за регламент
Приложение I − точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Полетите със спирания по маршрута 
трябва да бъдат ясно обозначени. 

4. Полетите със спирания по маршрута 
трябва да бъдат ясно обозначени и 
времетраенето на спиранията 
трябва да бъде посочено.

Or. en

Обосновка

So that the consumer can make the best choice corresponding to his interest.
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