
AM\722651LV.doc PE405.997v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2007/0243(COD)

7.5.2008

GROZĪJUMI Nr.
4 - 18

Atzinuma projekts
Wolfgang Bulfon
(PE404.772v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu 
datorizētām rezervēšanas sistēmām

Regulas priekšlikums
(COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))



PE405.997v01-00 2/11 AM\722651LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\722651LV.doc 3/11 PE405.997v01-00

LV

Grozījums Nr. 4
Janelly Fourtou

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Atbilstīgi [regulai (..) par kopīgiem 
noteikumiem gaisa transporta 
pakalpojumu sniegšanai Kopienā] gaisa 
pārvadātāji publicē maksas, kurās iekļauti 
visi piemērojamie nodokļi, nodevas, 
papildmaksas un atalgojumi, kuri ir 
paredzami un nenovēršami. DRS jāuzrāda 
informācija par pilnām maksām vienā 
cenu kategorijā, lai ceļojumu aģenti šo 
informāciju var sniegt saviem klientiem.

Or. fr

Pamatojums

Patērētājiem jābūt precīzai informācijai par maksām, tādēļ ikvienam no dalībniekiem (gaisa 
pārvadātājiem, DRS operatoriem un ceļojumu aģentūrām) jānodrošina pārredzama 
informācija par maksu veidojošajiem elementiem. Šāds noteikums tieši atbilst pašreiz 
pārskatīšanas procesā esošai regulai par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta 
pakalpojumu sniegšanā.

Grozījums Nr. 5
Janelly Fourtou

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisijai regulāri jāuzrauga šīs 
regulas piemērošana un jo īpaši tās 
efektivitāte attiecībā uz to, kā tiek 
novērstas konkurenci ierobežojošas un 
diskriminējošas prakses ar CRS 
starpniecību sniegtu ceļojumu 
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pakalpojumu tirgū, jo īpaši to, ka 
pārvadātāji ir cieši saistīti ar sistēmas 
piedāvātājiem.

Or. fr

Pamatojums

Neapšaubot novērtējuma par ietekmi uz vecākajiem pārvadātājiem rezultātus, Komisijai 
jānovērš konkurenci ierobežojošas prakses.

Grozījums Nr. 6
Janelly Fourtou

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šī regula neskar Līguma 81. un 
82. panta piemērošanu. 

(12) Šī regula neskar Līguma 81. un 
82. panta piemērošanu. Tā papildina 
vispārējos konkurences noteikumus, kas 
pilnībā paliek spēkā attiecībā uz tādiem 
konkurences pārkāpumiem kā 
konkurences ierobežošana vai vadošas 
pozīcijas ļaunprātīga izmantošana.

Or. fr

Pamatojums

Rīcības kodeksa mērķis ir palīdzēt nodrošināt gaisa pārvadātājiem taisnīgus un objektīvus 
nosacījumus datorizētajās rezervēšanas sistēmās. Tomēr tas nav pilnīgi neatkarīgs teksts, bet 
papildina 81. un 82. panta noteikumus.
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Grozījums Nr. 7
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants − d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) „datorizēta rezervēšanas sistēma” ir 
datorizēta sistēma, kurā cita starpā ir 
informācija par satiksmes grafikiem, 
pieejamību, maksām un saistītiem 
pakalpojumiem, kurus piedāvā vairāk nekā 
viens gaisa pārvadātājs, ar vai bez 
līdzekļiem, ar kuru palīdzību var veikt 
rezervēšanu vai izsniegt biļetes, ja daži no 
šiem pakalpojumiem vai tie visi ir pieejami 
abonentiem,

(d) „datorizēta rezervēšanas sistēma” ir 
datorizēta sistēma —, kurā cita starpā ir 
informācija par satiksmes grafikiem, 
pieejamību, maksām un saistītiem 
pakalpojumiem, ko piedāvā vairāk nekā 
viens gaisa pārvadātājs, ja vien attiecīgo 
gaisa pārvadātāju vai gaisa pārvadātājus 
faktiski nepārvalda viens vecākais 
pārvadātājs, — ar vai bez līdzekļiem, ar 
kuru palīdzību var veikt rezervēšanu vai 
izsniegt biļetes, ja daži no šiem 
pakalpojumiem vai tie visi ir pieejami 
abonentiem,

Or. en

Pamatojums

Saistītām gaisa pārvadātāju grupām ir savas rezervēšanas sistēmas. Jābūt skaidram, ka šīs 
rezervēšanas sistēmas netiek saprastas kā datorizētas rezervēšanas sistēmas. It īpaši 
pārvadātāju tīmekļa vietnes nevajadzētu uzskatīt par datorizētām rezervēšanas sistēmām 
(DRS).

Grozījums Nr. 8
Jacques Toubon

Regulas priekšlikums
2. pants − g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kurš tieši vai netieši, individuāli 
vai kopā ar citiem faktiski kontrolē
sistēmas piedāvātāju vai kuram tas pieder, 
un ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa 
transporta operators, kuru tas faktiski 

g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kurš tieši vai netieši, individuāli 
vai kopā ar citiem:
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kontrolē vai kuram tas pieder,

– tur kapitāla daļu vai daļas vai kurš ir 
tiesīgs izvirzīt kandidatūras sistēmas 
piedāvātāja direktoru padomes, 
uzraudzības padomes vai citas vadības 
institūcijas administratīvā darbinieka vai 
locekļa amatam,
– ir atzīts no Eiropas Komisijas puses par 
tādu, kas faktiski kontrolē sistēmas 
piedāvātāju un ikvienu gaisa pārvadātāju
vai dzelzceļa transporta operatoru, kuram 
tas ir īpašnieks vai kuru tas faktiski 
kontrolē;
Eiropas Komisija jebkurā brīdī var 
pieprasīt gaisa pārvadātājam vai dzelzceļa 
transporta operatoram, kam ir sistēmas 
piedāvātāja kapitāla daļa vai daļas, sniegt 
visu informāciju, ko tā uzskata par 
nepieciešamu, lai tam piešķirtu iespējamo 
vecākā pārvadātāja statusu.

Or. fr

Pamatojums

Jāprecizē Komisijas loma. Faktiski neeksistē noteikta robeža, pēc kuras līdzdalība DRS 
kapitālā rada noteiktu ietekmi uz DRS tirdzniecības politiku. Tādēļ jāvēršas pie visiem 
uzņēmumiem, kam ir daļa DRS kapitālā, un jāpilnvaro Eiropas Komisijas konkurences 
struktūrvienības pārbaudīt, kuriem no šiem uzņēmumiem ir faktiskā vara pār DRS.

Grozījuma otra daļa nosaka pienākumus saistībā ar pārredzamību.

Grozījums Nr. 9
Marian Zlotea

Regulas priekšlikums
2. pants − g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kurš tieši vai netieši, individuāli 
vai kopā ar citiem faktiski kontrolē 
sistēmas piedāvātāju vai kuram tas pieder,
un ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kurš tieši vai netieši, individuāli 
vai kopā ar citiem faktiski kontrolē 
sistēmas piedāvātāju vai kuram tas pieder 
un kurš ir tiesīgs izvirzīt kandidātus 
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transporta operators, kuru tas faktiski 
kontrolē vai kuram tas pieder;

sistēmas piedāvātāja un ikviena gaisa
pārvadātāja vai dzelzceļa transporta
operatora, kuru tas faktiski kontrolē vai
kurš tam pieder, direktoru padomes, 
uzraudzības padomes vai citas pārvaldes 
struktūras administratīvā darbinieka vai 
locekļa amatam;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants − g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kurš tieši vai netieši, individuāli 
vai kopā ar citiem faktiski kontrolē 
sistēmas piedāvātāju vai kuram tas pieder, 
un ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa 
transporta operators, kuru tas faktiski 
kontrolē vai kuram tas pieder;

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kurš tieši vai netieši, individuāli 
vai kopā ar citiem faktiski kontrolē 
sistēmas piedāvātāju, kā arī ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kuru tas faktiski kontrolē vai 
kuram tas pieder;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu neskaidrību, vecākā pārvadātāja definīcija jāierobežo ar faktisku kontroli.

Grozījums Nr. 11
Marian Zlotea

Regulas priekšlikums
5. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistēmas piedāvātājs nodrošina 
pamatpiedāvājumu vai piedāvājumus par 
katru konkrēto darījumu savā DRS un 

1. Sistēmas piedāvātājs nodrošina 
pamatpiedāvājumu vai piedāvājumus par 
katru konkrēto darījumu savā DRS un 
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iekļauj datus, ko snieguši līdzdalīgie 
pārvadātāji, turklāt minētās darbības jāveic 
neitrāli un visaptveroši, bez diskriminācijas 
vai aizspriedumiem. Ranžēšanas kritēriji 
nedrīkst būt balstīti uz tādiem faktoriem, 
kas tieši vai netieši ir saistīti ar pārvadātāja 
identitāti, un minētie kritēriji ir jāizmanto 
nediskriminējoši attiecībā uz visiem 
līdzdalīgajiem pārvadātājiem.
Pamatpiedāvājumā(-os) ir jāievēro 
1. pielikuma noteikumi.

iekļauj datus, ko snieguši līdzdalīgie 
pārvadātāji, turklāt minētās darbības jāveic 
neitrāli, pārredzami un visaptveroši, bez 
diskriminācijas vai aizspriedumiem.
Ranžēšanas kritēriji nedrīkst būt balstīti uz 
tādiem faktoriem, kas tieši vai netieši ir 
saistīti ar pārvadātāja identitāti, un minētie 
kritēriji ir jāizmanto nediskriminējoši 
attiecībā uz visiem līdzdalīgajiem 
pārvadātājiem. Pamatpiedāvājumā(-os) ir 
jāievēro 1. pielikuma noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
7. pants − b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā 
reģistrēts abonents šādus datus iegūst no 
DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, 
ne netieši neiekļauj norādes par abonenta 
identitāti;

svītrots;

Or. en

Pamatojums

Tirgus pārredzamība ir svarīga konkurencei. Jo vairāk datu ir pieejami visiem dalībniekiem, 
jo pilnvērtīgāka ir konkurence. Primārais uzdevums ir saistīt MIDT ar izmaksām un tādējādi 
padarīt pieejamus visiem dalībniekiem. Informācijas ierobežošana samazinātu pārredzamību. 
ASV un Kanādas iestādes nespēja atrast konkrētus pierādījumus, kas uzturētu bažas par 
MIDT radītu konkurenci ierobežojošu praksi (dominēšana mezglpunktos, cenu nosišanu), un 
tādēļ viņi nolēma neregulēt MIDT datu saturu. 
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Grozījums Nr. 13
Marian Zlotea

Regulas priekšlikums
7. pants − b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā 
reģistrēts abonents šādus datus iegūst no 
DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, 
ne netieši neiekļauj norādes par abonenta 
identitāti.

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā 
reģistrēts abonents šādus datus iegūst no 
DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, 
ne netieši neiekļauj norādes par abonenta 
identitāti, ja vien nav īpašas vienošanās 
starp abonentu un sistēmas piedāvātāju.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jacques Toubon

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, rīkojoties pēc sūdzības 
saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, 
konstatē, ka ir pārkāpti šīs regulas 
noteikumi, tad, pieņemot lēmumu, tā var 
pieprasīt attiecīgajam uzņēmumam vai 
uzņēmumu asociācijai pārtraukt konstatēto 
pārkāpumu.

Ja Komisija, rīkojoties pēc sūdzības 
saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, 
konstatē, ka ir pārkāpti šīs regulas 
noteikumi, tad, pieņemot lēmumu, tā var 
pieprasīt attiecīgajam uzņēmumam vai 
uzņēmumu asociācijai pārtraukt konstatēto 
pārkāpumu. Izmeklēšanā par iespējamu 
šīs regulas noteikumu pārkāpumu pilnībā 
ņem vērā tās eventuālās izmeklēšanas 
rezultātus, kas veikta saskaņā ar Līguma 
81. un 82. pantu.

Or. fr

Pamatojums

DRS rīcības kodekss neaizstāj, bet tikai papildina spēkā esošos konkurences noteikumus, tiem 
pilnībā paliekot spēkā.



PE405.997v01-00 10/11 AM\722651LV.doc

LV

Grozījums Nr. 15
Janelly Fourtou

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti 
saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot 
lēmumu vai nosūtot vienkāršu 
pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem 
vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu 
nepieciešamo informāciju.

Lai veiktu pienākumus, kas tai uzlikti ar šo 
regulu, Komisija var ar vienkāršu lūgumu 
vai lēmumu lūgt uzņēmumus vai 
uzņēmumu asociācijas sniegt visu 
nepieciešamo informāciju, tostarp veikt 
īpašas revīzijas, it sevišķi attiecībā uz 
jautājumiem, uz kuriem attiecas šīs 
regulas 4., 7. un 11. pants.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijai jābūt plašākām pilnvarām, lai nodrošinātu rīcības kodeksa pareizu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 16
Janelly Fourtou

Regulas priekšlikums
17. pants − -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija regulāri uzrauga šīs regulas 
piemērošanu, ja nepieciešams, izmantojot 
īpašas revīzijas, kā noteikts 13. pantā. Jo 
īpaši tā izskata, cik efektīvi regula DRS 
pakalpojumu tirgū nodrošina godīgu 
konkurenci un novērš diskrimināciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Janelly Fourtou

Regulas priekšlikums
I pielikums − -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Pēc abonenta izvēles ceļojuma iespējas 
pamatpiedāvājumā sakārto vai nu pēc 
maksas vai šādā secībā:
a) tiešā ceļojuma iespējas pēc 
izbraukšanas laika;
b) visas citas ceļojuma iespējas pēc 
ceļojuma ilguma.

Or. fr

Pamatojums

Jāpiedāvā abonentiem vairākas iespējamās izvēles.

Grozījums Nr. 18
Marian Zlotea

Regulas priekšlikums
I pielikums − 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lidojumi ar starpnosēšanos ir skaidri 
jāidentificē.

4. Lidojumi ar starpnosēšanos ir skaidri 
jāidentificē, kā arī jānorāda pārtraukuma 
ilgums starp lidojumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu izdarīt vislabāko izvēli, atbilstoši savām interesēm.
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