
AM\722651CS.doc PE405.997v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2007/0243(COD)

7. 5. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
4 - 18

Návrh stanoviska
Wolfgang Bulfon
(PE404.772v01-00)

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro 
používání počítačových rezervačních systémů

Návrh nařízení
(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))



PE405.997v01-00 2/11 AM\722651CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\722651CS.doc 3/11 PE405.997v01-00

CS

Pozměňovací návrh 4
Janelly Fourtou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Podle nařízení (… o společných 
pravidlech pro provozování služeb letecké 
dopravy ve Společenství) letečtí dopravci 
zveřejňují své tarify včetně všech 
uplatnitelných daní, poplatků, příplatků a 
plateb, jež jsou nevyhnutelné a je možno 
je předpokládat. Zobrazení počítačových 
rezervačních systémů by měla poskytovat 
informace o tarifech, včetně stejných 
cenových kategorií tak, aby se zajistilo, že 
cestovní kanceláře mohou tyto informace 
sdělit svým zákazníkům.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné, aby spotřebitelé měli přesnou informaci o tarifech, a je proto nezbytné, aby každý ze 
subjektů (letečtí dopravci, držitelé počítačových rezervačních systémů a cestovní agentury) 
měl povinnost zajišťovat průhlednost složek tarifů. Souvisí to s přepracováním nařízení o 
společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (v jednání).

Pozměňovací návrh 5
Janelly Fourtou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11 a. Komise by měla pravidelně sledovat 
uplatňování tohoto nařízení, a zejména 
jeho účinnost při předcházení postupům 
narušujícím hospodářskou soutěž a 
diskriminačním postupům na trhu 
cestovních služeb prostřednictvím 
počítačového rezervačního systému, 
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především pokud existují dopravci 
s těsnými vazbami na prodejce systému.

Or. fr

Odůvodnění

Aniž by byly zpochybněny výsledky studie o dopadu na mateřské dopravce, musí Komise 
zůstat bdělá a dbát na to, aby se předcházelo postupům narušujícím hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 6
Janelly Fourtou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tímto nařízením není dotčeno použití 
článků 81 a 82 Smlouvy. 

Tímto nařízením není dotčeno použití 
článků 81 a 82 Smlouvy. Toto nařízení je 
doplňkem k obecným pravidlům 
hospodářské soutěže, jež jsou i nadále 
plně uplatnitelná na zneužití postavení na 
trhu, jako je porušení antimonopolních 
předpisů nebo zneužití dominantního 
postavení.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto kodexu chování je přispět k vytvoření loajálních a nestranných podmínek pro 
letecké dopravce v leteckých systémech v informatizovaných rezervačních systémech. Nejedná 
se však o izolované znění. Doplňuje ustanovení článků 81 a 82.

Pozměňovací návrh 7
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 − písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „počítačovým rezervačním systémem“ d) „počítačovým rezervačním systémem“ 
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počítačový systém obsahující informace 
mimo jiné o letových řádech, volné 
kapacitě, tarifech a souvisejících službách 
více než jednoho leteckého přepravce
s možností nebo bez možnosti provádět 
rezervace nebo vystavovat letenky, jsou-li 
některé nebo všechny tyto služby dostupné 
předplatitelům;

počítačový systém obsahující informace 
mimo jiné o letových řádech, volné 
kapacitě, tarifech a souvisejících službách 
více než jednoho leteckého dopravce, 
není-li dotyčný letecký dopravce nebo 
nejsou-li všichni dotyční letečtí dopravci 
účinně kontrolováni stejnou mateřskou 
společností, s možností nebo bez možnosti 
provádět rezervace nebo vystavovat 
letenky, jsou-li některé nebo všechny tyto 
služby dostupné předplatitelům;

Or. en

Odůvodnění

Integrované skupiny leteckých dopravců mají vlastní rezervační systémy. Musí být zřejmé, že 
tyto rezervační systémy nejsou vnímány jako počítačové rezervační systémy. Zejména by za 
počítačový rezervační systém neměly být považovány internetové stránky dopravce.

Pozměňovací návrh 8
Jacques Toubon

Návrh usnesení
Čl. 2 − písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty vlastní nebo účinně kontroluje
prodejce systému, jakož i jakýkoli letecký 
dopravce nebo provozovatel železniční 
dopravy, kterého vlastní nebo účinně 
kontroluje;

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty 

– vlastní část nebo části kapitálu nebo je 
oprávněn jmenovat vedoucí pracovníky 
nebo členy správní rady, dozorčí  rady 
nebo jiného řídicího orgánu prodejce 
systému,
- byl uznán Evropskou komisí jako 
subjekt kontrolující skutečně prodejce 
systémů a jakéhokoli leteckého dopravce 
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nebo provozovatele železniční dopravy, 
jehož vlastní nebo nad nímž vykonává 
skutečnou kontrolu;
Evropská komise může kdykoli požádat 
leteckého dopravce nebo provozovatele 
železniční dopravy, který je držitelem části 
nebo částí kapitálu prodejce systému, aby 
jí poskytl jakoukoli informaci, která je 
považována za nutnou pro určení jeho 
případného statutu mateřského dopravce.

Or. fr

Odůvodnění

Definice Komise musí být upřesněna. Neexistuje totiž definovaný práh, nad nímž účast na 
kapitálu počítačových rezervačních systémů znamená jistý vliv na obchodní politiku 
počítačových rezervačních systémů. Proto je třeba sledovat všechny společnosti, které mají 
podíl na kapitálu některého počítačového rezervačního systému, a svěřit orgánům pro 
hospodářskou soutěž Evropské komise ověření, které společnosti mezi nimi provádějí účinnou 
kontrolu počítačového rezervačního systému.

Druhá část změny se týká povinností průhlednosti.

Pozměňovací návrh 9
Marian Zlotea

Návrh nařízení
Čl. 2 − písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty vlastní nebo účinně kontroluje 
prodejce systému, jakož i jakýkoli letecký 
dopravce nebo provozovatel železniční 
dopravy, kterého vlastní nebo účinně 
kontroluje;

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty vlastní nebo účinně kontroluje 
a má zákonné právo jmenovat jakéhokoli 
vedoucího pracovníka nebo člena 
představenstva, dozorčí rady nebo jiného 
řídícího orgánu prodejce systému, jakož 
i jakýkoli letecký dopravce nebo 
provozovatel železniční dopravy, kterého 
vlastní nebo účinně kontroluje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 − písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty vlastní nebo účinně kontroluje 
prodejce systému, jakož i jakýkoli letecký 
dopravce nebo provozovatel železniční 
dopravy, kterého vlastní nebo účinně 
kontroluje;

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli 
letecký dopravce nebo provozovatel 
železniční dopravy, který přímo či 
nepřímo, sám nebo společně s dalšími 
subjekty účinně kontroluje prodejce 
systému, jakož i jakýkoli letecký dopravce 
nebo provozovatel železniční dopravy, 
kterého vlastní nebo účinně kontroluje;

Or. en

Odůvodnění

Pouze z důvodu vyvarování se nejasnosti by také znění definice mateřského dopravce mělo být 
omezeno na ověření účinné kontroly.

Pozměňovací návrh 11
Marian Zlotea

Návrh nařízení
Čl. 5 − odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prodejce systému poskytne pro každou 
jednotlivou transakci procházející jeho 
počítačovým rezervačním systémem jedno 
nebo více základních zobrazení, která 
budou obsahovat údaje poskytnuté 
zúčastněnými dopravci a zobrazovat je 
neutrálním, vyčerpávajícím, 
nediskriminačním a nestranným způsobem. 
Kritéria pro řazení informací nesmějí mít 
přímou ani nepřímou souvislost s 
totožností dopravce a musí být uplatňována 
bez diskriminace na všechny zúčastněné 
dopravce. Základní zobrazení musí 

1. Prodejce systému poskytne pro každou 
jednotlivou transakci procházející jeho 
počítačovým rezervačním systémem jedno 
nebo více základních zobrazení, která 
budou obsahovat údaje poskytnuté 
zúčastněnými dopravci a zobrazovat je 
neutrálním, přehledným, vyčerpávajícím, 
nediskriminačním a nestranným způsobem. 
Kritéria pro řazení informací nesmějí mít 
přímou ani nepřímou souvislost s 
totožností dopravce a musí být uplatňována 
bez diskriminace na všechny zúčastněné 
dopravce. Základní zobrazení musí 
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odpovídat pravidlům uvedeným v příloze I. odpovídat pravidlům uvedeným v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 7 − písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud dané údaje vyplývají z používání 
distribučních prostředků počítačového 
rezervačního systému předplatitelem 
usazeným na území Evropské unie, nesmí 
obsahovat žádné údaje umožňující přímou 
nebo nepřímou identifikaci daného 
předplatitele. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska hospodářské soutěže je nezbytná transparentnost trhu. Čím více údajů mají 
všechny zúčastněné strany k dispozici – tím lépe z hlediska hospodářské soutěže. Prvořadým 
úkolem je navázat datové pásky s marketingovými informacemi (MIDT) na náklady, a učinit 
je tak cenově dostupnými pro všechny zúčastněné strany. Vyjmutí informací by snížilo 
transparentnost. Americké a kanadské orgány nemohly najít konkrétní důkaz podporující 
obavy týkající se protisoutěžního chování na základě MIDT (dominantní postavení v hlavních 
leteckých uzlech, dravé stanovování cen), a rozhodly se proto údaje obsažené v MIDT 
neregulovat. 

Pozměňovací návrh 13
Marian Zlotea

Návrh nařízení
Čl. 7 − písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud dané údaje vyplývají z používání 
distribučních prostředků počítačového 
rezervačního systému předplatitelem 

b) pokud dané údaje vyplývají z používání 
distribučních prostředků počítačového 
rezervačního systému předplatitelem 
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usazeným na území Evropské unie, nesmí 
obsahovat žádné údaje umožňující přímou 
nebo nepřímou identifikaci daného 
předplatitele.

usazeným na území Evropské unie, nesmí 
obsahovat žádné údaje umožňující přímou 
nebo nepřímou identifikaci daného 
předplatitele, ledaže mezi předplatitelem 
a prodejcem systému existuje zvláštní 
dohoda.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jacques Toubon

Návrh usnesení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě stížnosti nebo 
z vlastního podnětu zjistí porušení tohoto 
nařízení, může svým rozhodnutím 
požadovat, aby dotyčné podniky nebo 
sdružení podniků takové protiprávní 
jednání ukončily.

Pokud Komise na základě stížnosti nebo 
z vlastního podnětu zjistí porušení tohoto 
nařízení, může svým rozhodnutím 
požadovat, aby dotyčné podniky nebo 
sdružení podniků takové protiprávní 
jednání ukončily. Vyšetřování týkající se 
možného porušení tohoto nařízení plně 
uváží výsledky případného šetření podle 
článků 81 a 82 Smlouvy o ES.

Or. fr

Odůvodnění

Kodex chování týkající se počítačových rezervačních  systémů nenahrazuje existující pravidla 
hospodářské soutěže, doplňuje je, avšak pravidla zůstávají plně použitelná.

Pozměňovací návrh 15
Janelly Fourtou

Návrh usnesení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem plnění povinností svěřených jí Za účelem plnění povinností svěřených jí 
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tímto nařízením si může Komise prostou 
žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od 
podniků nebo sdružení podniků veškeré 
nezbytné informace.

tímto nařízením si může Komise prostou 
žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od 
podniků nebo sdružení podniků veškeré 
nezbytné informace, včetně zvláštních 
auditů, zejména o otázkách týkajících se 
článků 4, 7 a 11 tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská komise musí mít rozsáhlé pravomoci, aby dbala na řádné dodržování tohoto kodexu 
chování.

Pozměňovací návrh 16
Janelly Fourtou

Návrh usnesení
Čl. 17 − odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pravidelně sleduje uplatňování 
tohoto nařízení, a to podle potřeby za 
pomoci zvláštních auditů podle článku 13. 
Přezkoumává zejména účinnost nařízení 
při zajišťování nediskriminační a 
spravedlivé hospodářské soutěže na trhu 
pro služby počítačových rezervačních 
systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Janelly Fourtou

Návrh usnesení
Příloha 1 − odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Při výběru se předplatiteli možnosti 
cest na hlavním zobrazení řadí podle 
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tarifů, nebo v tomto pořadí:
a) možnosti přímé cesty řazené podle 
hodiny odjezdu;
b) všechny další možnosti cesty řazené 
podle celkového trvání cesty.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba poskytnout předplatiteli více možností.

Pozměňovací návrh 18
Marian Zlotea

Návrh nařízení
Příloha I − bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Lety s mezipřistáním musí být jasně 
označeny. 

4. Lety s s mezipřistáním musí být jasně 
označeny a musí být zobrazena délka 
trvání mezipřistání.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel má tak možnost učinit volbu, která nejlépe odpovídá jeho zájmu.
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