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Τροπολογία 4
Janelly Fourtou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σύμφωνα με τον [κανονισμό... για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων περί 
εκμετάλλευσης υπηρεσιών εναερίων 
μεταφορών στην Κοινότητα], οι 
αερομεταφορείς κοινοποιούν τις τιμές 
που πρέπει να περιέχουν όλους τους 
ισχύοντες, αναπόφευκτους και 
προβλέψιμους φόρους, επιβαρύνσεις και 
τέλη. Οι πίνακες των ηλεκτρονικών 
συστημάτων κράτησης θέσεων (ΗΣΚ) θα 
πρέπει να εμφανίζουν  τιμές στις οποίες 
να περιλαμβάνονται και παρεμφερείς 
κατηγορίες τιμών, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα 
μπορούν να κοινοποιούν τις εν λόγω 
πληροφορίες στους πελάτες τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες όσον 
αφορά τις τιμές και ως εκ τούτου θα πρέπει απαραιτήτως να επιβληθεί σε όλους του φορείς 
(αερομεταφορείς, παρόχους ΗΣΚ και πρακτορεία ταξιδιών) η υποχρέωση διαφάνειας σχετικά 
με τις συνισταμένες των τιμών. Τούτο εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης του 
κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων περί εκμετάλλευσης υπηρεσιών εναερίων 
μεταφορών (υπό εξέταση).
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Τροπολογία 5
Janelly Fourtou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11αs) Η Επιτροπή οφείλει να μεριμνά για 
την  εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα δε να εξετάζει την 
αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την 
πρόληψη των πρακτικών που 
συνεπάγονται στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και διακρίσεις στην αγορά 
διανομής των υπηρεσιών διαχείρισης 
ταξιδίων μέσω ΣΗΚ, κυρίως όταν οι 
μεταφορείς συνδέονται άμεσα με τους 
πωλητές συστήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου σχετικά με τους 
μητρικούς μεταφορείς, η Επιτροπή οφείλει να είναι προσεκτική και να μεριμνά για την πρόληψη 
των πρακτικών που συνεπάγονται στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 6
Janelly Fourtou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της 
Συνθήκης. 

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της 
Συνθήκης.. Συμπληρώνει τους γενικούς 
κανόνες ανταγωνισμού που εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου στις 
καταχρήσεις ανταγωνισμού, όπως οι 
παραβιάσεις των κανόνων όσον αφορά 
τις συμπράξεις ή η καταχρηστική 
εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω κώδικας συμπεριφοράς αποσκοπεί να συμβάλει στη δημιουργία έντιμων και 
αμερόληπτων όρων για τους αερομεταφορείς στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης. Δεν 
πρόκειται ωστόσο για ένα μεμονωμένο κείμενο. Συμπληρώνει τις διατάξεις των άρθρων 81 και 
82.

Τροπολογία 7
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) 'ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης 
θέσεων', ένα ηλεκτρονικό σύστημα το 
οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες για τα προγράμματα 
πτήσεων, τη διαθεσιμότητα θέσεων, τους 
ναύλους και τα σχετικά δρομολόγια 
περισσότερων του ενός αερομεταφορέων, 
με ή χωρίς μέσα για τις κρατήσεις ή για 
την έκδοση εισιτηρίων, εφόσον ορισμένα ή 
όλα αυτά τα δρομολόγια διατίθενται στους 
συνδρομητές·

(d) ) 'ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης 
θέσεων', ένα ηλεκτρονικό σύστημα το 
οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, 
πληροφορίες για τα προγράμματα 
πτήσεων, τη διαθεσιμότητα θέσεων, τους 
ναύλους και τα σχετικά δρομολόγια 
περισσότερων του ενός αερομεταφορέων, 
εκτός εάν ο/ή οι εν λόγω 
αερομεταφορέας(-είς) υπόκεινται όλοι 
στο έλεγχο της ίδιας μητρικής εταιρείας, 
με ή χωρίς μέσα για τις κρατήσεις ή για 
την έκδοση εισιτηρίων, εφόσον ορισμένα ή 
όλα αυτά τα δρομολόγια διατίθενται στους 
συνδρομητές

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ομάδες που συγκεντρώνουν πολλούς αερομεταφορείς διαθέτουν εκ των πραγμάτων δέσμια 
συστήματα κράτησης. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα εν λόγω συστήματα κράτησης δεν 
υπάγονται στον ορισμό 'ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων". Ειδικότερα, οι ιστότοποι των 
μεταφορέων δεν πρέπει να θεωρούνται ως ΗΣΚ
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Τροπολογία 8
Jacques Toubon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ)  "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους, έχει υπό την 
κυριότητά του ή ελέγχει πραγματικά έναν 
πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι 
υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

(ζ)  "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους,

- κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια του 
κεφαλαίου ή έχει το νόμιμο δικαίωμα να 
διορίζει διευθυντικά στελέχη ή 
οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου ή 
άλλου διοικητικού οργάνου ενός πωλητή 
συστήματος,
- και έχει αναγνωρισθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτορπή ως ελέγχων 
πραγματικά έναν πωλητή συστήματος, 
καθώς και κάθε αερομεταφορέας ή 
σιδηροδρομικός μεταφορέας που ανήκει σε 
αυτόν ή είναι υπό τον πραγματικό του 
έλεγχο·
Ανά πάσα στιγμή, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από τον αερομεταφορέα ή τον 
σιδηροδρομικό μεταφορέα που κατέχουν 
ένα ή περισσότερα μερίδια του κεφαλαίου 
ενός πωλητή συστήματος, να της 
διαβιβάσουν κάθε πληροφορία  που 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 
τους αναγνωρισθεί το καθεστώς του 
μητρικού μεταφορέα .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο ορισμός της Επιτροπής. Πράγματι, δεν υπάρχει καθορισμένο 
κατώφλι πέραν του οποίου η συμμετοχή στο κεφάλαιο ενός ΣΗΚ επηρεάζει αναμφισβήτητα την 
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εμπορική πολιτική του ΣΗΚ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποδείξει η Επιτροπή όλες τις 
εταιρείες με συμμετοχή στο κεφάλαιο ενός ΣΗΚ και να  αναθέσει στις αρμόδιες για τον 
ανταγωνισμό υπηρεσίες της να ελέγξουν ποιες μεταξύ των ως άνω εταιρειών ασκούν 
πραγματικό έλεγχο στο ΣΗΚ..

Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας περιλαμβάνει υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφάνεια.

Τροπολογία 9
Marian Zlotea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους, έχει υπό την 
κυριότητά του ή ελέγχει πραγματικά έναν 
πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι 
υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

(g) ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους, έχει υπό την 
κυριότητά του ή ελέγχει πραγματικά έναν 
πωλητή συστήματος,  και έχει το νόμιμο 
δικαίωμα να διορίζει διευθυντικά στελέχη 
ή οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου ή 
άλλου διοικητικού οργάνου του εν λόγω
πωλητή, καθώς και κάθε αερομεταφορέας 
ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που ανήκει 
σε αυτόν ή είναι υπό τον πραγματικό του 
έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 10
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους, έχει υπό την 
κυριότητά του ή ελέγχει πραγματικά έναν 

(ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους, ελέγχει πραγματικά 
έναν πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε 
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πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι 
υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι 
υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ασάφεια στη διατύπωση, είναι σκόπιμο να περιορισθεί ο 
ορισμός του μητρικού μεταφορέα στο κριτήριο του πραγματικού ελέγχου.

Τροπολογία 11
Marian Zlotea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω 
του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες 
για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες 
περιλαμβάνουν με ουδέτερο και διεξοδικό 
τρόπο, χωρίς διακρίσεις ή μεροληψία, τα 
στοιχεία που έχουν παράσχει οι 
συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα κριτήρια 
που χρησιμοποιούνται για τη σειρά 
παρουσίασης των πληροφοριών δεν 
βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του 
μεταφορέα και εφαρμόζονται χωρίς 
διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες 
μεταφορείς. Για την(τις) κύρια(ες) 
εικόνα(ες) τηρούνται οι κανόνες που 
καθορίζονται στο παράρτημα 1.

1. Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω 
του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες 
για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες 
περιλαμβάνουν με ουδέτερο, διαφανή και 
διεξοδικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις ή 
μεροληψία, τα στοιχεία που έχουν 
παράσχει οι συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη 
σειρά παρουσίασης των πληροφοριών δεν 
βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του 
μεταφορέα και εφαρμόζονται χωρίς 
διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες 
μεταφορείς. Για την(τις) κύρια(ες) 
εικόνα(ες) τηρούνται οι κανόνες που 
καθορίζονται στο παράρτημα 1.

Or. en
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Τροπολογία 12
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν 
από τη χρήση των μέσων διανομής ενός 
ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα 
τα στοιχεία ταυτότητας του 
συγκεκριμένου συνδρομητή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια της αγοράς είναι ουσιαστικής σημασίας για τον ανταγωνισμό. Όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός διαθέσιμων για όλους τους συμμετέχοντες στοιχείων, τόσο καλύτερα μπορεί να 
ασκηθεί ο ανταγωνισμός. Πρωταρχικής σημασίας είναι να τιμολογηθούν οι μεταφορές 
δεδομένων εμπορίας (MIDT) σε συνάρτηση με το κόστος, ούτως ώστε να είναι προσιτά σε 
όλους τους συμμετέχοντες. Η απόσυρση πληροφοριών θα μείωνε τη διαφάνεια. Οι αμερικανικές 
και καναδικές αρχές δεν μπόρεσαν να αποδείξουν το βάσιμο των φόβων για πρακτικές 
αθέμιτου ανταγωνισμού ως συνέπεια των MIDT (υπερίσχυση των κυρίων κόμβων 
επικοινωνίας, "σπάσιμο" των τιμών) και αποφάσισαν ως εκ τούτου να μη νομοθετήσουν όσον 
αφορά το περιεχόμενο των δεδομένων MIDT.

Τροπολογία 13
Marian Zlotea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν 
από τη χρήση των μέσων διανομής ενός 
ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα 
τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου 
συνδρομητή.

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν 
από τη χρήση των μέσων διανομής ενός 
ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα 
τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου 
συνδρομητή, εκτός και έχει συναφθεί 
ειδική συμφωνία μεταξύ του συνδρομητή 
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και του πωλητή συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 14
Jacques Toubon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν 
καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
δύναται με απόφασή της να υποχρεώσει τις 
εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις 
επιχειρήσεων να παύσουν τη 
διαπιστωθείσα παράβαση.

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν 
καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, 
παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
δύναται με απόφασή της να υποχρεώσει τις 
εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις 
επιχειρήσεων να παύσουν τη 
διαπιστωθείσα παράβαση. Οι έρευνες 
σχετικά με πιθανή παραβίαση του 
παρόντος κανονισμού λαμβάνουν πλήρως 
υπόψη τα αποτελέσματα ενδεχόμενης 
έρευνας σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 
της Συνθήκης ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας συμπεριφοράς ΣΗΚ δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει, τους ισχύοντες κανόνες 
στον τομέα του ανταγωνισμού που εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλήρως.

Τροπολογία 15
Janelly Fourtou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό 
αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από 
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να 

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό 
αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από 
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να 
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παράσχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών λογιστικών ελέγχων, κυρίως επί 
θεμάτων που υπάγονται στα άρθρα 4, 7 
και 11 του παρόντος κανονισμού..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα πρέπει να έχει διευρυμένες αρμοδιότητες ώστε να 
ελέγχει την ορθή εφαρμογή του εν λόγω κώδικα συμπεριφοράς.

Τροπολογία 16
Janelly Fourtou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17, παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά  την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εν 
ανάγκη μέσω ειδικών λογιστικών 
ελέγχων, όπως ορίζει το άρθρο 13. 
Εξετάζει κυρίως την 
αποτελεσματικότητα του κανονισμού 
όσον αφορά τη διασφάλιση της μη 
διακριτικής μεταχείρισης και ενός 
θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά 
υπηρεσιών μέσω ΣΗΚ.

Or. fr

Τροπολογία 17
Janelly Fourtou

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1, παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Κατ' επιλογή του συνδρομητή, οι 
επιλογές ταξιδίου της κύριας εικόνας 
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ταξινομούνται είτε βάσει του ναύλου, είτε 
με την ακόλουθη σειρά :
a) τις επιλογές απευθείας σύνδεσης, ανά 
ώρα αναχώρησης·
β) όλες τις άλλες επιλογές σύνδεσης, ανά 
συνολική διάρκεια διαδρομής..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να παρέχονται στο συνδρομητή πολλές πιθανές επιλογές  .

Τροπολογία 18
Marian Zlotea

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I, σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν 
ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να 
επισημαίνονται σαφώς. 

4. Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν 
ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να 
επισημαίνονται σαφώς και να εμφανίζεται 
η διάρκεια των στάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει την καλύτερη επιλογή προς το συμφέρον του.
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