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Muudatusettepanek 4
Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Vastavalt [määrusele … , millega 
sätestatakse ühised eeskirjad
õhuveoteenuste kasutamisele ühenduses], 
avaldavad lennuettevõtjad oma hinnad, 
mis sisaldavad kõiki kohaldatavaid 
kohustuslikke ja prognoositavaid lõive, 
tasusid, lisatasusid ja makse.
Arvutipõhistest ettetellimissüsteemidest
peaks olema võimalik saada teavet 
ühesuguse hinnaklassiga teenuste kohta, 
et tagada, et reisikorraldajad saaksid seda 
teavet oma klientidele edastada.

Or. fr

Selgitus

Tarbijatel peaks olema täpne teave hindade kohta ning seega on hädavajalik, et kõikidel 
osalistel (lennuettevõtjatel, arvutipõhiste ettetellimissüsteemide omanikel ja reisibüroodel) 
oleks kohustus esitada hinnakomponente läbipaistval viisil. See on kooskõlas määruse 
uuendusega, millega sätestatakse ühised eeskirjad õhuveoteenuste kasutamisele
(menetlemisel).

Muudatusettepanek 5
Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Komisjon peaks jälgima 
regulaarselt käesoleva määruse 
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kohaldamist ja uurima eriti, kas see on 
tõhus konkurentsivastase ja 
diskrimineeriva käitumise ärahoidmiseks 
reisiteenuste turul arvutipõhiste 
ettetellimissüsteemide vahendusel, eriti 
kui ettevõtjad on süsteemi tarnijatega 
tihedalt seotud.

Or. fr

Selgitus

Seadmata kahtluse alla mõju-uuringu tulemusi arvutipõhiste ettetellimissüsteemide 
emaettevõtjate kohta, peab komisjon jääma tähelepanelikuks ning tagama konkurentsivastase 
käitumise ärahoidmise. 

Muudatusettepanek 6
Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolev määrus ei piira 
asutamislepingu artiklite 81 ja 82 
kohaldamist.

(12) Käesolev määrus ei piira 
asutamislepingu artiklite 81 ja 82 
kohaldamist. See täiendab üldisi 
konkurentsieeskirju, mis jäävad täies 
ulatuses kohaldatavaks selliste 
konkurentsi takistavate kuritarvitamiste
suhtes nagu konkurentsi piirav tegevus
või turgu valitseva seisundi
kuritarvitamine.

Or. fr

Selgitus

Toimimisjuhendi ülesandeks on aidata kaasa lennuettevõtjate suhtes lojaalsete ja 
erapooletute tingimuste tekkimisele lennusüsteemide arvutipõhistes ettetellimissüsteemides. 
Siiski pole see eraldiseisev tekst. See täiendab artiklite 81 ja 82 sätteid.
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Muudatusettepanek 7
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „arvutipõhine ettetellimissüsteem” –
arvutisüsteem, mis sisaldab muu hulgas 
informatsiooni enam kui ühe lennuettevõtja 
sõiduplaanide, vabade kohtade, 
piletihindade ja nendega seotud teenuste 
kohta koos võimalusega või ilma 
võimaluseta teha ettetellimisi või 
väljastada pileteid sel määral, mil mõned 
või kõik nimetatud teenused on tellijatele 
kättesaadavad;

(d) „arvutipõhine ettetellimissüsteem” –
arvutisüsteem, mis sisaldab muu hulgas 
informatsiooni enam kui ühe lennuettevõtja 
sõiduplaanide, vabade kohtade, 
piletihindade ja nendega seotud teenuste 
kohta, kui just kõnealuste lennuettevõtjate
või lennuettevõtja üle ei oma tegelikku 
kontrolli sama emaettevõtja, koos 
võimalusega või ilma võimaluseta teha 
ettetellimisi või väljastada pileteid sel 
määral, mil mõned või kõik nimetatud 
teenused on tellijatele kättesaadavad;

Or. en

Selgitus

Lennuettevõtjate integreeritud kontsernidel on seotud ettetellimissüsteemid. Peab olema 
selge, et neid ettetellimissüsteeme ei vaadelda arvutipõhiste ettetellimissüsteemidena. Eriti ei 
tohi arvutipõhisteks ettetellimissüsteemideks pidada ettevõtja kodulehekülgi.

Muudatusettepanek 8
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega omab või kontrollib tõhusalt
süsteemi tarnijat, samuti iga lennuettevõtja 
või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või 

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija 
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega:
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tõhusalt kontrollib;

– omab süsteemi tarnija kapitali osa või 
osi või on volitatud nimetama ametisse 
juhtivtöötajaid või juhatuse, 
järelevalvenõukogu või muu juhtorgani 
liikmeid,
– on Euroopa Komisjoni poolt 
tunnustatud kui süsteemi tarnija üle 
tegelikku kontrolli omav ettevõtja, samuti 
iga lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, 
mida ta omab või tegelikult kontrollib;
Euroopa Komisjon võib igal ajal nõuda 
lennuettevõtjalt või raudtee-ettevõtjalt, kes 
omab süsteemi tarnija kapitali osa või osi, 
igasuguse vajaliku teabe esitamist tema 
võimaliku emaettevõtja staatuse 
määratlemiseks.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni määratlust peab täpsustama. Praegu ei eksisteeri ühtegi määratletud lävendit, üle 
mille tooks osalemine arvutipõhise ettetellimissüsteemi kapitalis kaasa teatud mõju 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaubanduspoliitikale. Seega tuleks arvesse võtta kõiki 
ettevõtteid, kellel on osalus arvutipõhise ettetellimissüsteemi kapitalis ning usaldada Euroopa 
Komisjoni konkurentsiasutustele ülesanne kontrollida, millised ettevõtted nende seast 
teostavad tegelikku kontrolli arvutipõhise ettetellimissüsteemi üle.

Muudatusettepaneku teine pool sisaldab kohustusi läbipaistvuse kohta.

Muudatusettepanek 9
Marian Zlotea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija 
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega omab või kontrollib tõhusalt
süsteemi tarnijat, samuti iga lennuettevõtja 

(g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija 
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega omab või kontrollib tegelikult 
süsteemi tarnijat ning kellel on seaduslik 
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või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või 
tõhusalt kontrollib;

õigus nimetada ametisse selle 
juhtivtöötajaid või juhatuse, 
järelevalvenõukogu või mõne muu 
juhtorgani liikmeid, samuti iga 
lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, mida 
ta omab või tegelikult kontrollib;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija 
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega omab või kontrollib tõhusalt
süsteemi tarnijat, samuti iga lennuettevõtja 
või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või 
tõhusalt kontrollib;

(g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija 
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega kontrollib tegelikult süsteemi 
tarnijat, samuti iga lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, mida ta omab või 
tõhusalt kontrollib;

Or. en

Selgitus

Vältimaks ebaselgust, peaks emaettevõtja määratluse sõnastus piirduma tegeliku kontrolli 
tingimusega.

Muudatusettepanek 11
Marian Zlotea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsteemi tarnija tagab põhikuva või -
kuvade olemasolu iga arvutipõhise 

1. Süsteemi tarnija tagab põhikuva või -
kuvade olemasolu iga arvutipõhise 
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ettetellimissüsteemi kaudu toimuva 
toimingu puhul ja esitab seal osalevate 
lennuettevõtjate esitatud andmed selgelt ja 
põhjalikult ning ilma diskrimineerimata ja 
erapooletult. Teabe järjestamise 
kriteeriumid ei tohi ei otseselt ega kaudselt 
olla seotud andmetega lennuettevõtja kohta 
ja neid kriteeriume rakendatakse vahet 
tegemata kõikide osalevate lennuettevõtjate 
suhtes. Peakuva(d) peab (peavad) olema 
kooskõlas I lisas sätestatud eeskirjadega.

ettetellimissüsteemi kaudu toimuva 
toimingu puhul ja esitab seal osalevate 
lennuettevõtjate esitatud andmed selgelt, 
läbipaistvalt ja põhjalikult ning ilma 
diskrimineerimata ja erapooletult. Teabe 
järjestamise kriteeriumid ei tohi ei otseselt 
ega kaudselt olla seotud andmetega 
lennuettevõtja kohta ja neid kriteeriume 
rakendatakse vahet tegemata kõikide 
osalevate lennuettevõtjate suhtes.
Peakuva(d) peab (peavad) olema kooskõlas 
I lisas sätestatud eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sellised andmed tulenevad sellest, et 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi 
levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu 
territooriumil asutatud tellija, ei tohi need 
andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet 
tellijale.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Turu läbipaistvus on konkurentsi jaoks esmatähtis. Mida rohkem teavet kõikidele osalistele 
kättesaadav on, seda parem on see konkurentsile. Peamine eesmärk on seostada turuinfo 
andmete edastus kulutustega ja teha seeläbi kättesaadavaks kõikidele osalistele. Teabe 
eemaldamine vähendaks läbipaistvust. Ameerika ja Kanada ametiasutused ei leidnud 
konkreetseid tõendusmaterjale turuinfo andmete edastuse tekitatud konkurentsivastase 
käitumise kohta (valitsev seisund sõlmlennujaamades, ebaõiglane hinnapoliitika) ja 
otsustasid seega mitte reguleerida turuinfo andmete edastuse andmesisu. 
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Muudatusettepanek 13
Marian Zlotea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sellised andmed tulenevad sellest, et 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi 
levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu 
territooriumil asutatud tellija, ei tohi need 
andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet 
tellijale.

b) sellised andmed tulenevad sellest, et 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi 
levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu 
territooriumil asutatud tellija, ei tohi need 
andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet 
tellijale, välja arvatud, kui tellija ja 
süsteemi tarnija on sõlminud selleks 
eraldi kokkuleppe.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab kaebuse põhjal või 
omal algatusel, et käesolevat määrust 
rikutakse, võib ta otsusega nõuda 
asjaomastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate 
ühendustelt sellise rikkumise lõpetamist.

Kui komisjon leiab kaebuse põhjal või 
omal algatusel, et käesolevat määrust 
rikutakse, võib ta otsusega nõuda 
asjaomastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate 
ühendustelt sellise rikkumise lõpetamist.
Käesoleva määruse võimalikku rikkumist 
käsitlevate uurimiste puhul võetakse täiel 
määral arvesse EÜ lepingu artiklite 81 ja 
82 kohase võimaliku uurimise tulemusi.

Or. fr

Selgitus

Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ei asenda olemasolevaid 
konkurentsireegleid, ta täiendab neid ning need jäävad täielikult kohaldatavaks. 
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Muudatusettepanek 15
Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et täita käesoleva määrusega talle 
pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise 
teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt 
ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku
teavet. 

Selleks et täita käesoleva määrusega talle 
pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise 
teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt 
ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku 
teavet, kaasa arvatud eriauditeid, eriti 
seoses käesoleva määruse artiklitega 4, 7 
ja 11 tekkivate küsimuste kohta.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjonil peab olema laiendatud volitused, et jälgida toimimisjuhendi korrektset
kohaldamist.

Muudatusettepanek 16
Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene -1 lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon jälgib regulaarselt käesoleva 
määruse kohaldamist, kui vaja, siis 
artiklis 13 mainitud eriauditite abil. 
Komisjon jälgib eriti määruse tõhusust 
mittediskrimineerimise ja lojaalse 
konkurentsi tagamisel arvutipõhiste 
ettetellimissüsteemide teenuste turul.

Or. fr
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Muudatusettepanek 17
Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Tellija valikul järjestatakse põhikuva 
reisivõimalused kas hinnapõhiselt või 
järgmises järjekorras:
a) otselennu võimalused, mis on 
järjestatud väljumisaja järgi;
b) kõik muud reisivõimalused, mis on 
järjestatud teekonna kogukestuse järgi.

Or. fr

Selgitus

Tellijale tuleb anda mitu võimalikku valikut.

Muudatusettepanek 18
Marian Zlotea

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahemaandumisega lende tuleb selgesti 
sellistena näidata.

4. Vahemaandumisega lende tuleb selgesti 
sellistena näidata ja vahepeatuse kestus
välja tuua.

Or. en

Selgitus

Nii saab tarbija teha oma huvidele vastava parima valiku.
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