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Módosítás 4
Janelly Fourtou

Rendeletre irányuló javaslat
9a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Közösségben a légiközlekedési 
szolgáltatások működtetésére vonatkozó 
közös szabályokról szóló (...) rendelet 
szerint a légi fuvarozók oly módon teszik 
közzé díjtételeiket, hogy az tartalmazza 
valamennyi elkerülhetetlen és előre 
látható adót és költséget, többletköltséget 
és díjat. A CRS-ek megjelenítő 
képernyőinek információt kellene 
szolgáltatniuk az azonos árkategóriában 
szereplő díjtételekről annak biztosítása 
érdekében, hogy az utazási irodák közlik 
ezt az információt ügyfeleikkel.

Or. fr

Indokolás

Szükséges, hogy a fogyasztók díjtételek tekintetében pontos információval rendelkezzenek, 
ezért elengedhetetlen, hogy valamennyi szereplő (légi fuvarozók, a CRS-ek működtetői és az 
utazási irodák) köteles legyen a díjtétel elemeiről átlátható tájékoztatást nyújtani. Ez 
összhangban van a – jelenleg vizsgálat tárgyát képező – légiközlekedési szolgáltatások 
működtetéséről szóló rendelet újrafogalmazásával.

Módosítás 5
Janelly Fourtou

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Bizottságnak folyamatosan 
figyelemmel kellene kísérnie a rendelet 
végrehajtását, különösen annak abbéli 
hatékonyságát, hogy megakadályozza a 
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versenyellenes és megkülönböztető 
gyakorlatok alkalmazását a CRS-ek 
közvetítésével forgalmazott utazási 
szolgáltatások piacán, többek között ha a 
fuvarozók szorosan kapcsolódnak a 
rendszerszolgáltatókhoz.

Or. fr

Indokolás

A Bizottságnak figyelmesnek kell maradnia és meg kell akadályoznia a versenyellenes 
gyakorlatokat a tulajdonos fuvarozókról szóló hatástanulmány eredményeinek 
megkérdőjelezése nélkül.

Módosítás 6
Janelly Fourtou

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ez a rendelet nem sérti a Szerződés 
81. és 82. cikkének alkalmazását. 

(12) Ez a rendelet nem sérti a Szerződés 
81. és 82. cikkének alkalmazását. 
Kiegészíti az általános 
versenyszabályokat, amelyet továbbra is 
teljes mértékben érvényesek az olyan 
versennyel kapcsolatos visszaélések 
esetében, mint az antritröszt szabályok 
megsértése, vagy a meghatározó 
pozícióval való visszaélés.

Or. fr

Indokolás

Ezen ügyviteli szabályzat célja tisztességes és pártatlan feltételeket biztosítani a légi
fuvarozók számára a számítógépes foglalási rendszerben.  A szöveg azonban nem elszigetelt, 
hanem kiegészíti a 81. és 82. cikk előírásait.
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Módosítás 7
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „számítógépes helyfoglalási rendszer”: 
olyan számítógépes rendszer, amely 
tájékoztatást nyújt többek között egynél 
több légi fuvarozó menetrendjéről, szabad 
kapacitásáról, díjtételeiről és egyéb 
kapcsolt szolgáltatásáról olyan eszközökkel 
vagy azok nélkül, amelyeken keresztül 
helyfoglalás végezhető, vagy repülőjegyek 
adhatók ki olyan módon, hogy ezeknek a 
szolgáltatásoknak némelyike vagy 
mindegyike az előfizetők rendelkezésére 
áll;

d) „számítógépes helyfoglalási rendszer”: 
olyan számítógépes rendszer, amely 
tájékoztatást nyújt többek között egynél 
több légi fuvarozó menetrendjéről, szabad 
kapacitásáról, díjtételeiről és egyéb 
kapcsolt szolgáltatásáról – kivéve, ha 
valamennyi adott légi fuvarozót vagy légi 
fuvarozókat ugyanaz az anyavállalat 
irányítja – olyan eszközökkel vagy azok 
nélkül, amelyeken keresztül helyfoglalás 
végezhető, vagy repülőjegyek adhatók ki 
olyan módon, hogy ezeknek a 
szolgáltatásoknak némelyike vagy 
mindegyike az előfizetők rendelkezésére 
áll;

Or. en

Indokolás

A légi fuvarozókat átfogó csoportok általában saját foglalási rendszerrel rendelkeznek. 
Egyértelművé kell tenni, hogy ezek a foglalási rendszerek nem tekintendők számítógépes 
foglalási rendszernek. A fuvarozók internetes oldalai különösen nem tekintendők CRS-nek.

Módosítás 8
Jacques Toubon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amely 
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 
másokkal együttesen tulajdonosa egy 
rendszerszolgáltatónak, vagy tényleges 
ellenőrzése alatt tart egy

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amely 
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 
másokkal együttesen 
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rendszerszolgáltatót, valamint az általa 
tulajdonolt vagy tényleges ellenőrzése alatt 
tartott légi fuvarozó vagy vasúttársaság;

– tőkerészesedéssel rendelkezik vagy 
jogosultsággal rendelkezik kinevezni a 
rendszerszolgáltató ügyvezetőinek vagy 
igazgatósági, felügyelőbizottsági illetve 
egyéb irányítószervi tagjainak 
kinevezésére,
– és az Európai Bizottság elismerése 
szerint ténylegesen ellenőrzi a 
rendszerszolgáltatót, valamint az általa 
tulajdonolt vagy tényleges ellenőrzése alatt 
tartott légi fuvarozó vagy vasúttársaság
A Bizottság bármikor kérheti a légi 
fuvarozót vagy vasúttársaságot, amely egy 
vagy több tőkerészvény tulajdonosa a 
rendszerszolgáltatóban, hogy bocsássa 
rendelkezésére az ahhoz megfelelőnek 
ítélt információt, hogy meghatározzák 
lehetséges státuszát mint tulajdonos 
fuvarozó.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság meghatározását egyértelműbbé kell tenni. Nincsen meghatározva az a határ, 
amely felett a CRS-ben szerzett tőkerészesedés egyértelműen befolyásolja a CRS kereskedelmi 
politikáját. Ezért figyelemmel kell kísérni valamennyi CRS-tőkerészesedéssel rendelkező 
vállalatot és meg kell bízni a Bizottság versenyhatóságait annak ellenőrzésével, hogy vajon 
ezek a vállalatok tényleges befolyással bírnak-e az adott CRS tekintetében.

A módosítás második része az átláthatósági kötelezettségeket érinti.

Módosítás 9
Marian Zlotea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amely 
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amelynek 
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 
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másokkal együttesen tulajdonosa egy 
rendszerszolgáltatónak, vagy tényleges
ellenőrzése alatt tart egy 
rendszerszolgáltatót, valamint az általa 
tulajdonolt vagy tényleges ellenőrzése alatt 
tartott légi fuvarozó vagy vasúttársaság;

másokkal együttesen tőkerészesedése van 
egy rendszerszolgáltatóban vagy tényleges 
ellenőrzése alatt tartja azt, és 
jogosultsággal rendelkezik bármely 
ügyvezető vagy az igazgatók tanácsa, a 
felügyelőbizottság vagy más irányítószerv 
bármely tagjának kinevezésére, valamint 
az általa tulajdonolt vagy tényleges 
ellenőrzése alatt tartott légi fuvarozó vagy 
vasúttársaság;

Or. en

Módosítás 10
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amely 
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 
másokkal együttesen tulajdonosa egy 
rendszerszolgáltatónak, vagy tényleges 
ellenőrzése alatt tart egy 
rendszerszolgáltatót, valamint az általa 
tulajdonolt vagy tényleges ellenőrzése alatt 
tartott légi fuvarozó vagy vasúttársaság;

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amely 
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 
másokkal együttesen tényleges ellenőrzése 
alatt tart egy rendszerszolgáltatót, valamint 
az általa tulajdonolt vagy tényleges 
ellenőrzése alatt tartott légi fuvarozó vagy 
vasúttársaság;

Or. en

Indokolás

Pusztán a "tulajdonos fuvarozó” meghatározás félreérthetőségének elkerülése végett a 
fogalmazás a tényleges ellenőrzésre szorítkozik. 



PE405.997v01-00 8/12 AM\722651HU.doc

HU

Módosítás 11
Marian Zlotea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszerszolgáltató biztosítja minden 
egyes, a CRS-én keresztül végzett ügylet 
során a fő megjelenítő képernyő(k) 
bemutatását, amelyek semleges és átfogó 
módon, hátrányos megkülönböztetés és 
részrehajlás nélkül tartalmazzák a részt 
vevő fuvarozók által szolgáltatott adatokat. 
A sorrend megállapításánál alkalmazandó 
követelmények nem alapulhatnak a 
fuvarozó azonosságához akár közvetlenül, 
akár közvetve kapcsolódó tényezőkön, és 
azokat megkülönböztetés nélkül kell 
alkalmazni valamennyi részt vevő 
fuvarozóra. A fő megjelenítő képernyő(k) 
esetében be kell tartani az I. mellékletben 
található szabályokat.

(1) A rendszerszolgáltató biztosítja minden 
egyes, a CRS-én keresztül végzett ügylet 
során a fő megjelenítő képernyő(k) 
bemutatását, amelyek semleges, átlátható
és átfogó módon, hátrányos 
megkülönböztetés és részrehajlás nélkül 
tartalmazzák a részt vevő fuvarozók által 
szolgáltatott adatokat. A sorrend 
megállapításánál alkalmazandó 
követelmények nem alapulhatnak a 
fuvarozó azonosságához akár közvetlenül, 
akár közvetve kapcsolódó tényezőkön, és 
azokat megkülönböztetés nélkül kell 
alkalmazni valamennyi részt vevő 
fuvarozóra. A fő megjelenítő képernyő(k) 
esetében be kell tartani az I. mellékletben 
található szabályokat.

Or. en

Módosítás 12
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha ezek az adatok akkor keletkeznek, 
amikor egy, az Európai Unió területén 
bejegyzett előfizető valamely CRS 
terjesztési eszközeit használja, az adatok 
nem tartalmazhatnak közvetlen vagy 
közvetett utalást az adott előfizetőre 
vonatkozóan;

törölve

Or. en
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Indokolás

A versenyhez szükség van a piac átláthatóságára. Minél több adat áll a résztvevők 
rendelkezésére, annál jobb a verseny. A legfontosabb feladat, hogy az MIDT költségekkel 
kapcsolatos, így minden résztvevő számára elérhető legyen. Az információ eltávolítása 
csökkentené az átláthatóságot. Az amerikai és kanadai hatóságok nem találtak konkrét 
bizonyítékot az MIDT által ösztönzött versenyellenes viselkedéssel (csomópontok irányítása, 
erőszakos árképzés) kapcsolatos aggodalmak alátámasztására, úgy döntöttek tehát, hogy nem 
szabályozzák az MIDT adattartalmát. 

Módosítás 13
Marian Zlotea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha ezek az adatok akkor keletkeznek, 
amikor egy, az Európai Unió területén 
bejegyzett előfizető valamely CRS 
terjesztési eszközeit használja, az adatok 
nem tartalmazhatnak közvetlen vagy 
közvetett utalást az adott előfizetőre 
vonatkozóan.

b) ha ezek az adatok akkor keletkeznek, 
amikor egy, az Európai Unió területén 
bejegyzett előfizető valamely CRS 
terjesztési eszközeit használja, az illető 
tagállam és az EU adatvédelmi 
intézkedéseivel összhangban, az adatok 
nem tartalmazhatnak közvetlen vagy 
közvetett utalást az adott előfizetőre 
vonatkozóan, kivéve, ha külön 
megállapodás született az előfizető és a 
rendszerszolgáltató között.

Or. en

Módosítás 14
Jacques Toubon

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság, panasz vagy saját 
kezdeményezése alapján eljárva, 
megállapítja e rendelet megsértését, 
határozatban felszólíthatja az érintett 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 

Ha a Bizottság, panasz vagy saját 
kezdeményezése alapján eljárva, 
megállapítja e rendelet megsértését, 
határozatban felszólíthatja az érintett 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 



PE405.997v01-00 10/12 AM\722651HU.doc

HU

társulásait, hogy szüntessék meg a 
jogsértést.

társulásait, hogy szüntessék meg a 
jogsértést. Az e rendelet esetleges 
megsértésével kapcsolatos vizsgálatok 
teljes mértékben figyelembe veszik az EK-
Szerződés 81. és 82. cikke szerint folytatott 
vizsgálat eredményeit.

Or. fr

Indokolás

A CRS ügyviteli szabályzat nem helyettesíteni, hanem kiegészíti a jelenlegi 
versenyszabályokat, amelyek teljes mértékben alkalmazandók.

Módosítás 15
Janelly Fourtou

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendeletben ráruházott 
feladatok teljesítése érdekében egyszerű 
kérés vagy határozat útján felkérheti a 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 
társulásait, hogy bocsássanak 
rendelkezésre minden szükséges 
információt.

A Bizottság az e rendeletben ráruházott 
feladatok teljesítése érdekében egyszerű 
kérés vagy határozat útján felkérheti a 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 
társulásait, hogy bocsássanak 
rendelkezésre minden szükséges 
információt, többek között különleges 
ellenőrzések biztosítását, különösen az e 
rendelet 4., 7. és 11. cikke által érintett 
kérdések tekintetében.

Or. fr

Indokolás

A Bizottságnak kiterjesztett hatáskörrel kell rendelkeznie annak biztosítása érdekében, hogy 
az ügyviteli szabályzatot helyesen alkalmazzák.
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Módosítás 16
Janelly Fourtou

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság folyamatosan figyelemmel 
kíséri e rendelet alkalmazását, szükség 
esetén a 13. cikkben biztosított különleges 
ellenőrzések segítségével. Különösen 
vizsgálja a rendeletnek abbéli 
hatékonyságát, hogy biztosítsa a 
megkülönböztetésmentességet és 
tisztességes versenyt a CRS-szolgáltatások 
piacán.

Or. fr

Módosítás 17
Janelly Fourtou

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az előfizető választásának 
megfelelően az utazási lehetőségeket a fő 
kijelzőn vagy a díjak alapján, vagy pedig a 
következők szerint kell rangsorolni:
a) a közvetlen utazási lehetőségek, utazási 
idő szerint rangsorolva;
b) valamennyi egyéb utazási lehetőség az 
eltelt utazási idő szerint rangsorolva.

Or. fr

Indokolás

Az előfizetőnek több választási lehetőséget kell biztosítani.
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Módosítás 18
Marian Zlotea

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy járat közbenső megállást 
tartalmaz, ezt egyértelműen fel kell 
tüntetni. 

(4) Ha egy járat közbenső megállást 
tartalmaz, ezt egyértelműen fel kell 
tüntetni, és a megállások időtartamát is 
jelezni kell.

Or. en

Indokolás

Abból a célból, hogy a fogyasztó az érdekeinek legmegfelelőbb lehetőséget választhassa.
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