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Pakeitimas 4
Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl reglamento
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Pagal reglamentą (…) dėl bendrų oro 
susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje 
taisyklių oro vežėjai skelbia bilietų kainas 
įskaičiuodami visus taikomus mokesčius, 
privalomuosius mokėjimus, priemokas ir 
rinkliavas, kurie yra neišvengiami ir 
numatomi. KRS monitoriuose turėtų būti 
pateikiama informacija apie bilietų kainas 
nurodant tų pačių kategorijų kainas, kad 
kelionių agentūros galėtų šią informaciją 
perduoti savo klientams.

Or. fr

Pagrindimas

 Vartotojams reikia suteikti tikslią informaciją apie kainas. Todėl kiekvienas veikėjas (oro 
vežėjai, KRS operatoriai ir kelionių agentai) turi būti įpareigotas pateikti skaidrią 
informaciją apie kainų sudedamąsias dalis.  Tai atitinka naujos redakcijos Reglamentą dėl 
bendrų oro susisiekimo paslaugų teikimo taisyklių (šiuo metu svarstomas).

Pakeitimas 5
Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl reglamento
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip 
taikomas reglamentas, ir visų pirma, ar 
juo veiksmingai užkertamas kelias 
antikonkurencinei ir diskriminuojančiai 
veiklai kelionių paslaugų teikimo rinkoje, 
kurioje naudojama KRS, visų pirma 
dalyvaujant su sistemos tiekėjais glaudžiai 
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susijusiems vežėjams.

Or. fr

Pagrindimas

 Neginčydama poveikio pagrindiniams vežėjams vertinimo rezultatų Komisija turėtų išlikti 
dėmesinga ir turėtų užkirsti kelią antikonkurencinei veiklai.

Pakeitimas 6
Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Šis reglamentas neprieštarauja 
Sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymui. 

(12) Šis reglamentas neprieštarauja 
Sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymui. Jis 
papildo bendras konkurencijos taisykles, 
kurios ir toliau visapusiškai taikomos 
konkurencijos pažeidimams, pavyzdžiui, 
antimonopolinių taisyklių pažeidimams 
arba piktnaudžiavimui dominuojančia 
padėtimi.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo elgesio kodeksu siekiama padėti užtikrinti teisingas ir nešališkas sąlygas oro vežėjams 
kompiuterinėse rezervavimo sistemose. Tekstas tik papildo 81 ir 82 straipsnių nuostatas.

Pakeitimas 7
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „kompiuterinė rezervavimo sistema“ –
kompiuterinė sistema, kurioje yra 
informacija, inter alia, apie daugiau nei 

d) „kompiuterinė rezervavimo sistema“ –
kompiuterinė sistema, kurioje yra 
informacija, inter alia, apie daugiau nei 
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vieno oro vežėjo tvarkaraščius, laisvas 
vietas, bilietų kainas ir susijusias 
paslaugas, su įrenginiais arba be įrenginių, 
kuriais galima rezervuoti arba išrašyti 
bilietus taip, kad abonentai galėtų 
pasinaudoti kai kuriomis arba visomis 
šiomis paslaugomis;

vieno oro vežėjo, išskyrus jeigu tą oro 
vežėją arba visus tuos oro vežėjus iš 
tikrųjų valdo ta pati pagrindinė įmonė, 
tvarkaraščius, laisvas vietas, bilietų kainas 
ir susijusias paslaugas, su įrenginiais arba 
be įrenginių, kuriais galima rezervuoti arba 
išrašyti bilietus taip, kad abonentai galėtų 
pasinaudoti kai kuriomis arba visomis 
šiomis paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Integruotos oro vežėjų grupės turi ribojančias rezervavimo sistemas. Turi būti aišku, kad šios 
sistemos nelaikomos kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis. Vežėjo interneto svetainės
neturėtų būti laikomos KRS.

Pakeitimas 8
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais nuosavybės teise valdo arba 
veiksmingai kontroliuoja sistemos tiekėją, 
taip pat bet kuris jam nuosavybės teise 
priklausantis arba jo veiksmingai 
kontroliuojamas oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas);

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais:

– valdo vieną ar daugiau sistemos tiekėjo 
kapitalo dalių arba turi teisę paskirti jo 
aukščiausius vadovus arba bet kurį 
valdybos, stebėtojų tarybos arba kito 
valdymo organo narį,
– kurį Komisija pripažino veiksmingai 
kontroliuojančiu sistemos tiekėją, taip pat 
bet kuris jam nuosavybės teise 
priklausantis arba jo veiksmingai 
kontroliuojamas oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas);
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Komisija bet kada gali paprašyti oro 
vežėjo arba geležinkelio įmonės (vežėjo), 
turinčio vieną ar daugiau sistemos tiekėjo 
kapitalo dalių, pateikti informacijos, kuri 
laikoma reikalinga siekiant nustatyti jo, 
kaip pagrindinio vežėjo, galimą statusą;

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos apibrėžimas turi būti sukonkretintas. Nėra aiškiai apibrėžtos ribos, už kurios 
turimas KRS kapitalas aiškiai lemia jos komercinę politiką. Taigi būtina nusitaikyti į visas 
įmones, turinčias KRS kapitalo, ir Komisijos konkurencijos tarnyboms patikėti užduotį 
patikrinti, ar šios įmonės kaip nors veiksmingai kontroliuoja atitinkamą KRS.

Antroji pakeitimo dalis susijusi su skaidrumo įsipareigojimais.

Pakeitimas 9
Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais nuosavybės teise valdo arba 
veiksmingai kontroliuoja sistemos tiekėją, 
taip pat bet kuris jam nuosavybės teise 
priklausantis arba jo veiksmingai 
kontroliuojamas oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas);

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais nuosavybės teise valdo arba 
veiksmingai kontroliuoja sistemos tiekėją 
ir turi juridinę teisę paskirti sistemos 
tiekėjo direktorių valdybos, stebėtojų 
tarybos arba kito valdymo organo vadovą 
arba bet kokį kitą narį, taip pat bet kuris 
jam nuosavybės teise priklausantis arba jo 
veiksmingai kontroliuojamas oro vežėjas 
arba geležinkelio įmonė (vežėjas);

Or. en
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Pakeitimas 10
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais nuosavybės teise valdo arba
veiksmingai kontroliuoja sistemos tiekėją, 
taip pat bet kuris jam nuosavybės teise 
priklausantis arba jo veiksmingai 
kontroliuojamas oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas);

„pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais veiksmingai kontroliuoja sistemos 
tiekėją, taip pat bet kuris jam nuosavybės 
teise priklausantis arba jo veiksmingai 
kontroliuojamas oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas);

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti neaiškumo, apibrėžiant pagrindinį vežėją reikėtų apsiriboti veiksmingos 
kontrolės patikrinimu.

Pakeitimas 11
Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sistemos tiekėjas kiekvienai atskirai 
savo KRS operacijai pateikia pagrindinį 
ekraną ar ekranus ir objektyviai, išsamiai, 
nediskriminuodamas ir nešališkai juose 
pateikia dalyvaujančių vežėjų pateiktus 
duomenis. Informacijos klasifikavimo 
kriterijai negrindžiami jokiu veiksniu, 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu su vežėjo 
tapatybe, ir taikomi nediskriminuojant nė 
vieno dalyvaujančio vežėjo. Pagrindiniame 
(-iuose) ekrane (-uose) informacija 
pateikiama laikantis I priedo taisyklių.

1. Sistemos tiekėjas kiekvienai atskirai 
savo KRS operacijai pateikia pagrindinį 
ekraną ar ekranus ir objektyviai, skaidriai, 
išsamiai, nediskriminuodamas ir nešališkai 
juose pateikia dalyvaujančių vežėjų 
pateiktus duomenis. Informacijos 
klasifikavimo kriterijai negrindžiami jokiu 
veiksniu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu 
su vežėjo tapatybe, ir taikomi 
nediskriminuojant nė vieno dalyvaujančio 
vežėjo. Pagrindiniame (-iuose) ekrane (-
uose) informacija pateikiama laikantis I 
priedo taisyklių.
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Or. en

Pakeitimas 12
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, 
įsisteigusiam Europos Sąjungos 
teritorijoje, naudojantis KRS platinimo 
įrenginiais, pagal juos nebūtų galima 
tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti to 
abonento.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Konkuruojant rinkos skaidrumas yra itin svarbus. Kuo daugiau duomenų gali gauti visi 
dalyviai, tuo palankiau konkurencijai. Pagrindinė užduotis – užtikrinti, kad MIDT kaina 
priklausytų nuo išlaidų ir taip MIDT būtų prieinama visiems dalyviams. Informacijos 
pašalinimas sumažintų skaidrumą. Amerikos ir Kanados valdžios institucijos negalėtų rasti 
konkrečių įrodymų, kuriais buvo grindžiamas nerimas dėl su MIDT susijusio 
antikonkurencinio elgesio (dominavimas oro uostų mazguose, grobikiška kainodara) ir todėl 
jos nusprendė nereguliuoti MIDT duomenų turinio. 

Pakeitimas 13
Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, 
įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, 
naudojantis KRS platinimo įrenginiais, 
pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar 
netiesiogiai identifikuoti to abonento.

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, 
įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, 
naudojantis KRS platinimo įrenginiais, 
pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar 
netiesiogiai identifikuoti to abonento, 
išskyrus, jeigu esama specialaus abonento 
ir sistemos tiekėjo susitarimo.
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Or. en

Pakeitimas 14
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija gavusi skundą ar savo 
iniciatyva nustato, kad pažeistas šis 
reglamentas, ji gali priimti sprendimą, 
kuriuo reikalaujama, kad įmonės ar įmonių 
asociacijos tą pažeidimą nutrauktų.

Kai Komisija gavusi skundą ar savo 
iniciatyva nustato, kad pažeistas šis 
reglamentas, ji gali priimti sprendimą, 
kuriuo reikalaujama, kad įmonės ar įmonių 
asociacijos tą pažeidimą nutrauktų. 
Atliekant tyrimus dėl galimų šio 
reglamento pažeidimų visiškai 
atsižvelgiama į visų tyrimų pagal EB 
sutarties 81 ir 82 straipsnius rezultatus.

Or. fr

Pagrindimas

KRS elgesio kodeksas ne pakeičia, o papildo esamas konkurencijos taisykles, kurios 
visapusiškai tebegalioja.

Pakeitimas 15
Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu 
pavestas pareigas, Komisija gali paprastu 
prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad 
įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą 
reikiamą informaciją.

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu 
pavestas pareigas, Komisija gali paprastu 
prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad 
įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą 
reikiamą informaciją, įskaitant konkretų 
auditą, ypač susijusį su 4, 7 ir 11 šio 
reglamento straipsnių reglamentuojamais 
dalykais. 

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad elgesio kodeksas bus tinkamai taikomas reikia išplėsti Komisijos 
įgaliojimus.

Pakeitimas 16
Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija reguliariai stebi šio 
reglamento taikymą, prireikus 
pasitelkdama 13 straipsnyje numatytą 
konkretų auditą. Pirmiausia 
nagrinėjamas reglamento veiksmingumas 
užtikrinant nediskriminavimą ir sąžiningą 
konkurenciją KRS paslaugų rinkoje.

Or. fr

Pakeitimas 17
Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Atsižvelgiant į abonento pasirinkimą 
pagrindiniame ekrane pateikiami kelionių 
variantai sugrupuojami pagal bilieto 
kainą arba pagal:
a) tiesioginių kelionių variantus, 
sugrupuojamus pagal išvykimo laiką;
b) visus kitus kelionių variantus, 
sugrupuojamus pagal bendrą kelionės 
trukmę.

Or. fr
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Pagrindimas

Abonentams turėtų būti pateikiami keli galimi variantai.

Pakeitimas 18
Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Aiškiai nurodomi skrydžiai su tarpiniais 
nutūpimais. 

4. Aiškiai nurodomi skrydžiai su tarpiniais 
nutūpimais ir sustojimo trukmė.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti geriausiai vartotojo interesus atitinkantį vartotojo pasirinkimą.
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