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Tarkistus 4
Janelly Fourtou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) [Lentoliikenteen harjoittamisen 
yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun 
asetuksen …] mukaan lentoliikenteen 
harjoittajien julkaisemien hintojen on 
sisällettävä kaikki sovellettavat pakolliset 
ja ennakoitavat verot, maksut, lisämaksut 
ja palvelumaksut. Hintatiedot olisi 
TPJ-näytöillä esitettävä niin, että 
ilmoitetaan myös vastaavien 
hintaluokkien hinnat, jotta matkatoimistot 
voivat antaa nämä tiedot asiakkailleen.

Or. fr

Perustelu

Kuluttajan on saatava tarkkaa tietoa hinnoista, minkä vuoksi kaikilla toimijoilla 
(lentoliikenteen harjoittajat, järjestelmätoimittajat ja matkatoimistot) on velvollisuus 
ilmoittaa avoimesti, mistä hinta koostuu. Tämä on suoraan kytköksissä meneillään olevaan 
lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä annetun asetuksen uudelleenlaatimiseen.

Tarkistus 5
Janelly Fourtou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission olisi säännöllisesti 
seurattava asetuksen soveltamista ja sen 
tehokkuutta pyrittäessä estämään 
kilpailunvastaiset ja syrjivät käytännöt 
TPJ:ien kautta tapahtuvan 
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matkustuspalvelujen jakelun 
markkinoilla, erityisesti tapauksissa, 
joissa liikenteenharjoittajilla on läheisiä 
yhteyksiä järjestelmätoimittajiin.

Or. fr

Perustelu

Kyseenalaistamatta vaikutusten arvioinnin emoliikenteenharjoittajia koskevia tuloksia 
komission on syytä seurata tilannetta tarkasti, ja sen on estettävä kilpailunvastaiset 
käytännöt.

Tarkistus 6
Janelly Fourtou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämä asetus ei rajoita 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
soveltamista. 

(12) Tämä asetus ei rajoita 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
soveltamista. Sillä täydennetään yleisiä 
kilpailusääntöjä, joita sovelletaan 
edelleen täysimääräisesti kilpailuun 
liittyviin väärinkäytöksiin, kuten 
kartellilainsäädännön rikkomuksiin tai 
määräävän aseman väärinkäyttöön.

Or. fr

Perustelu

Näiden käytännesääntöjen tarkoituksena on auttaa luomaan lentoliikenteen harjoittajille 
tasapuoliset ja puolueettomat toimintaedellytykset tietokonepohjaisissa 
paikanvarausjärjestelmissä. Tämä teksti ei kuitenkaan ole ainoa alallaan. Se täydentää 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan määräyksiä.
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Tarkistus 7
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'tietokonepohjaisella 
paikanvarausjärjestelmällä' 
tietokonepohjaista järjestelmää, jossa on 
tietoja muun muassa useamman kuin yhden 
lentoliikenteen harjoittajan reiteistä ja 
aikatauluista, vapaista paikoista, 
kuljetusmaksuista ja liitännäispalveluista, 
sellaisin toiminnoin tai ilman sellaisia 
toimintoja, joiden avulla voidaan tehdä 
paikanvarauksia tai kirjoittaa lippuja, sikäli 
kuin tilaajat voivat käyttää joitakin tai 
kaikkia näistä palveluista;

d) 'tietokonepohjaisella 
paikanvarausjärjestelmällä' 
tietokonepohjaista järjestelmää, jossa on 
tietoja muun muassa useamman kuin yhden 
lentoliikenteen harjoittajan, jotka eivät ole 
kaikki saman emoyhtiön tosiasiallisessa 
määräysvallassa, reiteistä ja aikatauluista, 
vapaista paikoista, kuljetusmaksuista ja 
liitännäispalveluista, sellaisin toiminnoin 
tai ilman sellaisia toimintoja, joiden avulla 
voidaan tehdä paikanvarauksia tai kirjoittaa 
lippuja, sikäli kuin tilaajat voivat käyttää 
joitakin tai kaikkia näistä palveluista;

Or. en

Perustelu

Samaan ryhmään kuuluvilla lentoliikenteen harjoittajilla on yhteinen varausjärjestelmä. On 
tehtävä selväksi, että näitä varausjärjestelmiä ei pidetä tietokonepohjaisina
paikanvarausjärjestelminä. Etenkään liikenteenharjoittajien verkkosivuja ei olisi pidettävä 
tietokonepohjaisina paikanvarausjärjestelminä.

Tarkistus 8
Jacques Toubon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'emoliikenteenharjoittajalla' 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa omistaa 
järjestelmätoimittajan tai tosiasiallisesti 
käyttää siinä määräysvaltaa, sekä 

g) 'emoliikenteenharjoittajalla' 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa 
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lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa;

– omistaa osuuden järjestelmätoimittajan 
pääomasta tai jolla on oikeus nimittää sen 
johtohenkilöitä taikka johtokunnan, 
hallintoneuvoston tai muun 
hallintoelimen jäseniä,
– tosiasiallisesti käyttää 
järjestelmätoimittajassa määräysvaltaa, 
minkä komissio on todennut, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa.
Komissio voi milloin tahansa pyytää 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka 
omistaa osuuden järjestelmätoimittajan 
pääomasta, toimittamaan komissiolle 
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen 
määrittämiseksi, onko kyseinen 
liikenteenharjoittaja mahdollisesti 
emoliikenteenharjoittaja.

Or. fr

Perustelu

Komission esittämää määritelmää on täsmennettävä. Käytännössä ei ole olemassa tarkkaa 
pääomaomistuksen kynnysarvoa, josta alkaen osuuden omistaja voi tietyssä määrin vaikuttaa 
järjestelmätoimittajan kauppapolitiikkaan. Siksi määritelmässä on otettava huomioon kaikki 
yhtiöt, jotka omistavat osuuden järjestelmätoimittajan pääomasta, ja annettava komission 
kilpailuviranomaisten tehtäväksi varmistaa, millä kyseisistä yhtiöistä on tosiasiallinen 
määräysvalta järjestelmätoimittajassa.

Tarkistuksen toinen osa liittyy avoimuusvelvollisuuksiin.
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Tarkistus 9
Marian Zlotea

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'emoliikenteenharjoittajalla' 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa omistaa 
järjestelmätoimittajan tai tosiasiallisesti 
käyttää siinä määräysvaltaa, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa;

g) 'emoliikenteenharjoittajalla' 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa omistaa 
järjestelmätoimittajan tai tosiasiallisesti 
käyttää siinä määräysvaltaa ja jolla on lain 
mukaan oikeus nimittää 
järjestelmätoimittajan toimitusjohtaja 
taikka johtokunnan, hallintoneuvoston tai 
muun hallintoelimen jäsen, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa;

Or. en

Tarkistus 10
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'emoliikenteenharjoittajalla' 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa omistaa 
järjestelmätoimittajan tai tosiasiallisesti 
käyttää siinä määräysvaltaa, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 

g) 'emoliikenteenharjoittajalla' 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa tosiasiallisesti käyttää 
järjestelmätoimittajassa määräysvaltaa, 
sekä lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa;
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määräysvaltaa;

Or. en

Perustelu

Epäselvyyden välttämiseksi emoliikenteenharjoittajan määritelmässä olisi rajoituttava 
tosiasiallisen määräysvallan kriteeriin.

Tarkistus 11
Marian Zlotea

Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmätoimittajan on kunkin 
yksittäisen tapahtuman yhteydessä 
tarjottava TPJ:nsä kautta yksi tai useampi 
pääasiallinen näyttö ja ilmoitettava siinä tai 
niissä osallistuvien liikenteenharjoittajien 
toimittamat tiedot puolueettomalla ja 
kattavalla tavalla ketään syrjimättä ja 
tasapuolisesti. Tietojen ryhmittelemisessä 
käytetyt perusteet eivät saa suoraan tai 
välillisesti liittyä tiettyyn 
liikenteenharjoittajaan, ja näitä perusteita 
on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin 
osallistuviin liikenteenharjoittajiin. 
Pääasiallisten näyttöjen on oltava 
liitteessä 1 vahvistettujen sääntöjen 
mukaiset.

1. Järjestelmätoimittajan on kunkin 
yksittäisen tapahtuman yhteydessä 
tarjottava TPJ:nsä kautta yksi tai useampi 
pääasiallinen näyttö ja ilmoitettava siinä tai 
niissä osallistuvien liikenteenharjoittajien 
toimittamat tiedot puolueettomalla, 
avoimella ja kattavalla tavalla ketään 
syrjimättä ja tasapuolisesti. Tietojen 
ryhmittelemisessä käytetyt perusteet eivät 
saa suoraan tai välillisesti liittyä tiettyyn 
liikenteenharjoittajaan, ja näitä perusteita 
on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin 
osallistuviin liikenteenharjoittajiin. 
Pääasiallisten näyttöjen on oltava 
liitteessä 1 vahvistettujen sääntöjen 
mukaiset.

Or. en
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Tarkistus 12
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
7 artikla − b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä mitään suoraa tai epäsuoraa 
kyseisen tilaajan tunnistetta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden avoimuus on kilpailun kannalta keskeisen tärkeää. Mitä enemmän kaikilla 
toimijoilla on käytettävissä tietoa, sitä parempi kilpailulle. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on 
tehdä markkinointitietonauhoista kustannussidonnaisia, jolloin kaikilla toimijoilla olisi niihin 
varaa. Tietojen poistaminen vähentäisi avoimuutta. Yhdysvaltojen ja Kanadan viranomaiset 
eivät löytäneet konkreettista näyttöä sille, että MIDT-nauhoihin pohjautuvaa kilpailua 
rajoittavaa toimintaa esiintyy (liikenteen solmukohtien hallinta, saalistushinnoittelu tms.), ja 
päättivät jättää MIDT-nauhojen sisällön sääntelyn ulkopuolelle. 

Tarkistus 13
Marian Zlotea

Ehdotus asetukseksi
7 artikla − b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä mitään suoraa tai epäsuoraa 
kyseisen tilaajan tunnistetta.

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä mitään suoraa tai epäsuoraa 
kyseisen tilaajan tunnistetta, elleivät tilaaja 
ja järjestelmätoimittaja ole tehneet asiasta 
erillistä sopimusta.

Or. en
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Tarkistus 14
Jacques Toubon

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa kantelun perusteella tai 
omasta aloitteestaan, että tätä asetusta 
rikotaan, se voi päätöksellään määrätä 
asianomaiset yritykset tai yritysten 
yhteenliittymät lopettamaan todetun 
rikkomisen.

Jos komissio toteaa kantelun perusteella tai 
omasta aloitteestaan, että tätä asetusta 
rikotaan, se voi päätöksellään määrätä 
asianomaiset yritykset tai yritysten 
yhteenliittymät lopettamaan todetun 
rikkomisen. Asetuksen mahdollista 
rikkomista koskevissa tutkimuksissa 
otetaan täysin huomioon EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
nojalla suoritetun mahdollisen tutkinnan 
tulokset.

Or. fr

Perustelu

Järjestelmätoimittajia koskevilla käytännesäännöillä ei korvata olemassa olevia 
kilpailusääntöjä, vaan täydennetään niitä. Kilpailusääntöjä sovelletaan vastakin.

Tarkistus 15
Janelly Fourtou

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot.

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot, mukaan lukien 
erityisiä tarkastuksia varten etenkin 
4, 7 ja 11 artiklaan liittyvistä seikoista.

Or. fr
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Perustelu

Komissiolla on oltava laajat valtuudet valvoa käytännesääntöjen moitteetonta 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 16
Janelly Fourtou

Ehdotus asetukseksi
17 artikla − -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa säännöllisesti tämän 
asetuksen soveltamista tarvittaessa 
13 artiklassa tarkoitettujen erityisten 
tarkastusten avulla. Se tarkastelee ennen 
kaikkea asetuksen tuloksellisuutta 
syrjimättömyyden ja terveen kilpailun 
varmistamisessa TPJ-palvelujen 
markkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 17
Janelly Fourtou

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 − -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Pääasiallisella näytöllä esitettävät 
matkavaihtoehdot ryhmitellään tilaajan 
valinnan mukaan joko kuljetusmaksujen 
mukaan tai seuraavassa järjestyksessä:
a) suorat matkavaihtoehdot lähtöajan 
mukaan;
b) kaikki muut matkavaihtoehdot 
matkustusajan kokonaiskeston mukaan.

Or. fr
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Perustelu

Tilaajan on voitava valita useista vaihtoehdoista.

Tarkistus 18
Marian Zlotea

Ehdotus asetukseksi
Liite I − 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lennot, joihin kuuluu välilaskuja, on 
osoitettava selvästi.

4. Lennot, joihin kuuluu välilaskuja, on 
osoitettava selvästi, ja välilaskujen pituus 
on ilmoitettava.

Or. en

Perustelu

Näin turvataan kuluttajan mahdollisuus valita omia etujaan parhaiten vastaava tuote.
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