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Ændringsforslag 4
Janelly Fourtou

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med [forordning 
… om fælles regler for driften af 
lufttransporttjenester i Fællesskabet] 
offentliggør luftfartsselskaberne deres 
billetpriser inklusive alle gældende 
obligatoriske og forudseelige skatter, 
tillæg, afgifter og gebyrer. CRS-
skærmpræsentationer bør give 
oplysninger om billetpriser inklusive 
samme priskategorier for at sikre, at 
rejsebureauerne kan give deres kunder 
disse oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt, at forbrugerne får præcise oplysninger om billetpriserne, og det er derfor 
afgørende, at alle aktører (lufttransportselskaber, CRS og rejsebureauer) er forpligtede til at 
gøre billetpriserne gennemskuelige. Dette er i overensstemmelse med ændringen af 
forordningen om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (som er 
under behandling).

Ændringsforslag 5
Janelly Fourtou

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kommissionen bør regelmæssigt 
overvåge anvendelsen af forordningen og 
især dens effektivitet med hensyn til at 
forebygge konkurrencebegrænsende og 
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diskriminerende praksis på markedet for 
levering af rejsetjenesteydelser via CRS, 
især i forbindelse med luftfartsselskaber, 
som har snævre forbindelser til 
systemleverandører.

Or. fr

Begrundelse

Uden at foregribe resultaterne af konsekvensanalysen af modertransportselskaberne skal 
Kommissionen være på vagt og sørge for at forebygge konkurrencebegrænsende praksis.

Ændringsforslag 6
Janelly Fourtou

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82.

(12) Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82. 
Den supplerer de generelle 
konkurrenceregler, som fortsat gælder 
fuldt ud for misbrug af 
konkurrencemæssig stilling som f.eks. 
overtrædelse af antitrustlovgivningen eller 
misbrug af dominerende stilling.

Or. fr

Begrundelse

Denne adfærdskode skal bidrage til, at der bliver rimelige og lige vilkår for luftfartsselskaber 
inden for edb-reservationssystemer. Imidlertid er der ikke tale om en isoleret tekst. Den 
supplerer bestemmelserne i artikel 81 og 82.
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Ændringsforslag 7
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"edb-reservationssystem": et edb-system, 
der indeholder oplysninger om bl.a. 
fartplaner, ledig kapacitet, billetpriser og 
tilknyttede ydelser for mere end et enkelt 
luftfartsselskab, med eller uden mulighed 
for at reservere eller udstede billetter, for 
så vidt som nogle af eller alle de nævnte 
ydelser stilles til rådighed for abonnenter

"edb-reservationssystem": et edb-system, 
der indeholder oplysninger om bl.a. 
fartplaner, ledig kapacitet, billetpriser og 
tilknyttede ydelser for mere end et enkelt 
luftfartsselskab, medmindre det/de 
pågældende luftfartsselskab/er effektivt 
kontrolleres af det samme 
moderluftfartsselskab, med eller uden 
mulighed for at reservere eller udstede 
billetter, for så vidt som nogle af eller alle 
de nævnte ydelser stilles til rådighed for 
abonnenter

Or. en

Begrundelse

Integrerede grupper af luftfartsselskaber har interne reservationssystemer. Det skal gøres 
klart, at disse reservationssystemer ikke betragtes som edb-reservationssystemer. Især skal 
luftfartsselskabers websteder ikke betragtes som CRS.

Ændringsforslag 8
Jacques Toubon

Forslag til forordning
Artikel 2, litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
ejer eller effektivt kontrollerer en 
systemleverandør, samt ethvert 
luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre:
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effektivt kontrollerer

- ejer en eller flere kapitalandele eller er 
berettiget til at udnævne højtstående 
ledere eller medlemmer af bestyrelsen, 
tilsynsrådet eller et andet ledelsesorgan 
hos en systemleverandør 
- af Kommissionen er blevet anset for 
effektivt at kontrollere en 
systemleverandør, samt ethvert 
luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer.
Kommissionen kan på ethvert tidspunkt 
anmode luftfartsselskabet eller 
jernbanetransportselskabet, der ejer en 
eller flere kapitalandele i en 
systemleverandør, om at forelægge den 
alle de oplysninger, der anses for 
nødvendige for at fastslå dets mulige 
status som modertransportselskab.

Or. fr

Begrundelse

Definitionen skal præciseres. Faktisk er der ikke en bestemt grænse, hvorover deltagelsen i et 
CRS har indflydelse på et CRS's forretningspolitik. Derfor skal alle selskaber, der ejer 
kapitalandele i et CRS, være omfattet, og det skal overlades til Kommissionens 
konkurrencemyndigheder at kontrollere, hvilke selskaber der effektivt kontrollerer et CRS. 

Andel del af ændringsforslaget vedrører forpligtelserne vedrørende gennemskuelighed.

Ændringsforslag 9
Marian Zlotea

Forslag til forordning
Artikel 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
ejer eller effektivt kontrollerer en 
systemleverandør, samt ethvert 

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
ejer eller effektivt kontrollerer og har den 
juridiske ret til at udnævne en højtstående 
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luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer

leder eller et medlem af bestyrelsen, 
tilsynsrådet eller et andet ledelsesorgan 
hos en systemleverandør, samt ethvert 
luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer;

Or. en

Ændringsforslag 10
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
ejer eller effektivt kontrollerer en 
systemleverandør, samt ethvert 
luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer

"modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
effektivt kontrollerer en systemleverandør, 
samt ethvert luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer

Or. en

Begrundelse

Af klarhedshensyn bør definitionen af et modertransportselskab også være begrænset til den 
effektive kontrol.

Ændringsforslag 11
Marian Zlotea

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En systemleverandør skal levere en eller 
flere primære skærmpræsentationer for 

1. En systemleverandør skal levere en eller 
flere primære skærmpræsentationer for 
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hver individuel transaktion via 
vedkommendes CRS, og data fra de 
deltagende transportselskaber skal være 
indeholdt heri på en neutral og 
fyldestgørende måde og uden 
forskelsbehandling eller partiskhed. De 
kriterier, der anvendes i forbindelse med 
rækkefølgen, må ikke baseres på faktorer, 
der direkte eller indirekte er knyttet til 
luftfartsselskabets identitet, og de skal 
anvendes på alle deltagende 
transportselskaber uden diskrimination. 
Den eller de primære skærmpræsentationer 
skal opfylde reglerne i bilag I.

hver individuel transaktion via 
vedkommendes CRS, og data fra de 
deltagende transportselskaber skal være 
indeholdt heri på en neutral, 
gennemskuelig og fyldestgørende måde og 
uden forskelsbehandling eller partiskhed. 
De kriterier, der anvendes i forbindelse 
med rækkefølgen, må ikke baseres på 
faktorer, der direkte eller indirekte er 
knyttet til luftfartsselskabets identitet, og 
de skal anvendes på alle deltagende 
transportselskaber uden diskrimination. 
Den eller de primære skærmpræsentationer 
skal opfylde reglerne i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 12
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplysningerne, når de er 
fremkommet som følge af, at en abonnent, 
der har hjemsted på Den Europæiske 
Unions område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Gennemskuelighed på markedet er af afgørende betydning for konkurrencen. Jo flere data, 
der er til rådighed for alle aktørerne, desto bedre for konkurrencen. Det er en prioriteret 
opgave at gøre MIDT udgiftsrelaterede, så alle aktørerne kan få råd til dem. Fjernelse af 
oplysninger ville begrænse gennemskueligheden. Amerikanske og canadiske myndigheder 
kunne ikke finde konkrete beviser til støtte for bekymringerne for MIDT-relateret 
konkurrencebegrænsende adfærd (hovedlufthavnsdominans, dumping), og derfor besluttede 
de ikke at regulere MIDT-dataindhold. 
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Ændringsforslag 13
Marian Zlotea

Forslag til forordning
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent.

b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent, 
medmindre der eksisterer en specifik 
aftale mellem abonnenten og 
systemleverandøren.

Or. en

Ændringsforslag 14
Jacques Toubon

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
klage eller på eget initiativ konstaterer, at 
denne forordning er overtrådt, kan den ved 
en beslutning pålægge de deltagende 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at bringe 
den pågældende overtrædelse til ophør.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
klage eller på eget initiativ konstaterer, at 
denne forordning er overtrådt, kan den ved 
en beslutning pålægge de deltagende 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at bringe 
den pågældende overtrædelse til ophør. I 
undersøgelser af eventuelle overtrædelser 
tages der fuldt hensyn til resultaterne af 
en eventuel undersøgelse i henhold til 
traktatens artikel 81 og 82.

Or. fr
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Begrundelse

CRS-kodeksen erstatter ikke, men supplerer de generelle konkurrencebestemmelser, som 
forbliver fuldt ud gældende.

Ændringsforslag 15
Janelly Fourtou

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at udføre de opgaver, som 
den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed.

Med henblik på at udføre de opgaver, som 
den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed, 
herunder specifikke audits, især om 
spørgsmål, der er omfattet af artikel 4, 7 
og 11 i denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen bør have vide beføjelser til at sørge for, at adfærdskodeksen overholdes.

Ændringsforslag 16
Janelly Fourtou

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a Kommissionen overvåger regelmæssigt 
anvendelsen af denne forordning, om 
nødvendigt ved hjælp af specifikke audits, 
jf. artikel 13. Den undersøger især 
forordningens effektivitet med hensyn til 
at sikre ikke-forskelsbehandling og loyal 
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konkurrence på markedet for CRS-
tjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Janelly Fourtou

Forslag til forordning
Bilag 1 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Rejsemuligheder i den primære 
skærmpræsentation rangordnes efter 
abonnentens valg enten efter billetpriser 
eller i følgende rækkefølge:
a) direkte rejsemuligheder rangordnet 
efter afrejsetidspunkt
b) andre rejsemuligheder rangordnet efter 
rejsens samlede varighed.

Or. fr

Begrundelse

Abonnenten skal have flere muligheder.

Ændringsforslag 18
Marian Zlotea

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det skal klart fremgå, for hvilke 
flyvninger der foretages mellemlanding. 

4. Det skal klart fremgå, for hvilke 
flyvninger der foretages mellemlanding, og 
varigheden af mellemlandingerne skal 
vises på skærmen.

Or. en
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Begrundelse

Forbrugeren skal kunne træffe det bedste valg ud fra hans/hendes interesser.


	722651da.doc

