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

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2007/0243(COD)

7.5.2008

POPRAWKI
4 - 18

Projekt opinii
Wolfgang Bulfon
(PE404.772v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów 
rezerwacji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))



PE405.997v01-00 2/12 AM\722651PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\722651PL.doc 3/12 PE405.997v01-00

PL

Poprawka 4
Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z [rozporządzeniem … w 
sprawie wspólnych zasad wykonywania 
usług transportu lotniczego na terenie 
Wspólnoty] przewoźnicy lotniczy podają 
do publicznej wiadomości swoje ceny 
lotów jako kwoty łączne zawierające 
wszelkie należne podatki, należności, 
dopłaty i opłaty, które są niemożliwe do 
uniknięcia i przewidywalne. Wykazy KSR 
powinny podawać informacje o cenach 
lotów łącznie z tymi samymi kategoriami 
cen, tak aby biura podróży mogły 
przekazywać te informacje swoim 
klientom.

Or. fr

Uzasadnienie

Konsumenci muszą dysponować dokładnymi informacjami dotyczącymi cen i w związku z tym 
konieczne jest, by wszystkie podmioty (przewoźnicy lotniczy, posiadacze KSR i biura podróży) 
obowiązywała przejrzystość w odniesieniu do części składowych cen. Jest to w pełni zgodne z 
pracami nad rozporządzeniem w sprawie wspólnych zasad wykonywania usług transportu 
lotniczego (trwające przekształcenie).

Poprawka 5
Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Komisja powinna regularnie 
kontrolować stosowanie przedmiotowego 
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rozporządzenia, a zwłaszcza jego 
skuteczność w zapobieganiu stosowaniu 
praktyk antykonkurencyjnych i 
dyskryminacyjnych na rynku dystrybucji 
usług podróży za pośrednictwem KSR, w 
szczególności w przypadku przewoźników 
mających bliskie powiązania ze 
sprzedawcami systemu.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie kwestionując wyników analizy wpływu na przewoźników macierzystych, Komisja musi 
pozostać czujna i dopilnować zapobiegania praktykom antykonkurencyjnym.

Poprawka 6
Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
stosowania przepisów art. 81 i 82 Traktatu. 

(12) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
stosowania przepisów art. 81 i 82 Traktatu. 
Niniejsze rozporządzenie uzupełnia 
ogólne zasady konkurencji, które w pełni 
obowiązują w takich przypadkach 
naruszenia wspomnianych zasad, jak 
nieprzestrzeganie zakazu zawierania 
porozumień kartelowych lub 
wykorzystywanie dominującej pozycji.

Or. fr

Uzasadnienie

Odnośny kodeks postępowania ma na celu przyczynienie się do stworzenia uczciwych i 
bezstronnych warunków dla przewoźników lotniczych w komputerowych systemach 
rezerwacji. Nie jest to jednak oddzielny tekst. Uzupełnia postanowienia art.81 i 82.
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Poprawka 7
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 − litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „komputerowy system rezerwacji” 
oznacza system komputerowy zawierający, 
między innymi, informacje o rozkładach, 
dostępności, taryfach i pokrewnych 
usługach dotyczące więcej niż jednego 
przewoźnika lotniczego, wraz z 
urządzeniami, za pomocą których można 
dokonywać rezerwacji lub wystawiać 
bilety, lub bez takich urządzeń, w zakresie, 
w którym niektóre lub wszystkie te usługi 
są udostępniane abonentom.

d) „komputerowy system rezerwacji” 
oznacza system komputerowy zawierający, 
między innymi, informacje o rozkładach, 
dostępności, taryfach i pokrewnych 
usługach dotyczące więcej niż jednego 
przewoźnika lotniczego, chyba że odnośny 
przewoźnik lotniczy lub odnośni 
przewoźnicy lotniczy są rzeczywiście 
kontrolowani przez to samo 
przedsiębiorstwo macierzyste, wraz z 
urządzeniami, za pomocą których można 
dokonywać rezerwacji lub wystawiać 
bilety, lub bez takich urządzeń, w zakresie, 
w którym niektóre lub wszystkie te usługi 
są udostępniane abonentom.

Or. en

Uzasadnienie

Połączone grupy przewoźników lotniczych posiadają własne systemy rezerwacji. Należy 
wyjaśnić, że takie systemy rezerwacji nie są rozumiane jako komputerowe systemy rezerwacji. 
W szczególności strony internetowe przewoźników nie powinny być uznawane za KSR.

Poprawka 8
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 − litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) "przewoźnik macierzysty" oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest 
właścicielem sprzedawcy systemu lub 
sprawuje nad nim skuteczną kontrolę, oraz 

g) „przewoźnik macierzysty” oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi,
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każdego przewoźnika lotniczego lub 
kolejowego, którego jest właścicielem lub 
nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

- posiada co najmniej jeden udział w 
kapitale lub jest uprawniony do 
mianowania każdego kierownika lub 
każdego członka zarządu, rady nadzorczej 
bądź innego organu zarządzającego 
sprzedawcy systemu,
- i został uznany przez Komisję 
Europejską za sprawującego skuteczną 
kontrolę nad sprzedawcą systemu, oraz 
każdego przewoźnika lotniczego lub 
kolejowego, którego jest właścicielem lub 
nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;
Komisja może w dowolnym czasie zwrócić 
się do przewoźnika lotniczego lub 
kolejowego posiadającego co najmniej 
jeden udział w kapitale sprzedawcy 
systemu o udzielenie wszelkich informacji, 
które uzna za niezbędne do stwierdzenia, 
czy ma on status przewoźnika 
macierzystego;

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja Komisji musi zostać uściślona. Nie istnieje określony próg, powyżej którego udział 
w kapitale KSR pociąga za sobą wyraźny wpływ na politykę handlową KSR. Należy zatem 
uwzględnić wszystkie linie mające udziały w kapitale KSR i pozostawić organom Komisji 
Europejskiej właściwym ds. konkurencji zadanie sprawdzenia, które z tych linii sprawują 
rzeczywistą kontrolę nad KSR.

Druga część poprawki wprowadza obowiązki dotyczące przejrzystości.

Poprawka 9
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 − litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) "przewoźnik macierzysty" oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 

g) „przewoźnik macierzysty” oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
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który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest 
właścicielem sprzedawcy systemu lub 
sprawuje nad nim skuteczną kontrolę, oraz 
każdego przewoźnika lotniczego lub 
kolejowego, którego jest właścicielem lub 
nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, wnosi 
wkład do kapitału sprzedawcy systemu, 
sprawuje nad nim skuteczną kontrolę i jest 
uprawniony do mianowania każdego 
kierownika lub każdego członka zarządu, 
rady nadzorczej bądź innego organu 
zarządzającego, oraz każdego przewoźnika 
lotniczego lub kolejowego, którego jest 
właścicielem lub nad którym sprawuje 
rzeczywistą kontrolę;

Or. en

Poprawka 10
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 − litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) "przewoźnik macierzysty" oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest 
właścicielem sprzedawcy systemu lub 
sprawuje nad nim skuteczną kontrolę, 
oraz każdego przewoźnika lotniczego lub 
kolejowego, którego jest właścicielem lub 
nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

g) "przewoźnik macierzysty" oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, 
sprawuje skuteczną kontrolę nad 
sprzedawcą systemu, oraz każdego 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
którego jest właścicielem lub nad którym 
sprawuje rzeczywistą kontrolę;

Or. en

Uzasadnienie

Wyłącznie dla uniknięcia niejasności sformułowanie w definicji przewoźnika macierzystego 
również powinno się ograniczać do kryterium skutecznej kontroli.
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Poprawka 11
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprzedawca systemu przewiduje 
wyświetlanie głównego(-ych) wykazu(-
ów) dla każdej poszczególnej transakcji 
dokonywanej za pośrednictwem jego KSR 
i włącza do niego (nich) dane dostarczone 
przez przewoźników uczestniczących w 
sposób obiektywny, wyczerpujący, 
niedyskryminacyjny i bezstronny. Kryteria 
wykorzystywane do ustalania porządku 
wyświetlania nie opierają na jakimkolwiek 
czynniku bezpośrednio lub pośrednio 
odnoszącym się do tożsamości 
przewoźnika i są stosowane w sposób 
niedyskryminujący żadnego z 
przewoźników uczestniczących. Główny(-
e) wykaz(-y) są zgodne z zasadami 
określonymi w załączniku I.

1. Sprzedawca systemu przewiduje 
wyświetlanie głównego(-ych) wykazu(-
ów) dla każdej poszczególnej transakcji 
dokonywanej za pośrednictwem jego KSR 
i włącza do niego (nich) dane dostarczone 
przez przewoźników uczestniczących w 
sposób obiektywny, przejrzysty, 
wyczerpujący, niedyskryminacyjny i 
bezstronny. Kryteria wykorzystywane do 
ustalania porządku wyświetlania nie 
opierają na jakimkolwiek czynniku 
bezpośrednio lub pośrednio odnoszącym 
się do tożsamości przewoźnika i są 
stosowane w sposób niedyskryminujący 
żadnego z przewoźników uczestniczących. 
Główny(-e) wykaz(-y) są zgodne z 
zasadami określonymi w załączniku I.

Or. en

Poprawka 12
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 − litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku 
korzystania z urządzeń dystrybucyjnych 
przez abonenta mającego siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej, nie mogą 
one zawierać żadnych informacji 
pozwalających, bezpośrednio lub 
pośrednio, zidentyfikować tego abonenta.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Przejrzystość rynkowa jest zasadnicza dla konkurencji. Im więcej informacji jest dostępnych 
dla wszystkich uczestników - tym lepiej dla konkurencji. Zadaniem priorytetowym jest 
powiązanie taśm magnetycznych z danymi marketingowymi (MIDT) z kosztami i w związku z 
tym uczynienie ich dostępnymi dla wszystkich podmiotów. Usunięcie informacji zmniejszy 
przejrzystość. Amerykańskie i kanadyjskie władze nie były w stanie znaleźć konkretnych 
dowodów na poparcie obaw związanych z możliwymi dzięki MIDT zachowaniami 
antykonkurencyjnymi (dominacja centralnych węzłów komunikacyjnych, dumping cenowy) i 
postanowiły zatem nie regulować zawartości danych MIDT. 

Poprawka 13
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 − litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku 
korzystania z urządzeń dystrybucyjnych 
przez abonenta mającego siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one 
zawierać żadnych informacji 
pozwalających, bezpośrednio lub 
pośrednio, zidentyfikować tego abonenta.

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku 
korzystania z urządzeń dystrybucyjnych 
przez abonenta mającego siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one 
zawierać żadnych informacji 
pozwalających, bezpośrednio lub 
pośrednio, zidentyfikować tego abonenta, 
chyba że istnieje specjalne porozumienie 
między abonentem a sprzedawcą systemu.

Or. en

Poprawka 14
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja, działając z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skargi, 
stwierdzi naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia, może w drodze decyzji 
nakazać zainteresowanym 
przedsiębiorstwom lub stowarzyszeniom 

Jeżeli Komisja, działając z własnej 
inicjatywy lub na podstawie skargi, 
stwierdzi naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia, może w drodze decyzji 
nakazać zainteresowanym 
przedsiębiorstwom lub stowarzyszeniom 
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przedsiębiorstw, by zaprzestały naruszenia. przedsiębiorstw, by zaprzestały naruszenia. 
Dochodzenia dotyczące potencjalnego 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia w pełni uwzględniają 
wyniki ewentualnego śledztwa 
przeprowadzonego w oparciu o art. 81 i 82 
traktatu WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Kodeks postępowania KSR nie zastępuje istniejących przepisów w dziedzinie konkurencji, 
które w pełni obowiązują, ale je uzupełnia.

Poprawka 15
Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wypełniania obowiązków 
wyznaczonych niniejszym 
rozporządzeniem Komisja może zwrócić 
się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń 
przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich 
koniecznych informacji, występując ze 
zwykłym żądaniem informacji lub w drodze
decyzji.

W celu wypełniania obowiązków 
wyznaczonych niniejszym 
rozporządzeniem Komisja może –
występując ze zwykłym żądaniem 
informacji lub w drodze decyzji – zwrócić 
się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń 
przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich 
koniecznych informacji, w tym o 
przedstawienie wyników szczegółowych 
audytów, zwłaszcza w kwestiach objętych 
art. 4, 7 i 11 niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja Europejska musi posiadać szerokie uprawnienia, aby czuwać nad odpowiednim 
stosowaniem tego kodeksu postępowania.
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Poprawka 16
Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 − ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadza regularne kontrole 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
wykorzystując w razie konieczności 
szczegółowe audyty przewidziane w 
art. 13. Sprawdza ona w szczególności 
skuteczność rozporządzenia w 
zapewnianiu niedyskryminacji i uczciwej 
konkurencji na rynku usług KSR.

Or. fr

Poprawka 17
Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 − ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Na życzenie abonenta w wykazie 
głównym opcje podróży są uszeregowane 
albo według wysokości taryf albo 
w następującym porządku:
a) opcje podróży bezpośredniej, 
uszeregowane według godziny odjazdu;
b) wszystkie inne opcje podróży 
uszeregowane według całkowitego czasu 
trwania podróży.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy pozostawić abonentowi możliwość wyboru.
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Poprawka 18
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I − punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Należy wyraźnie wskazać loty z 
międzylądowaniami. 

4. Należy wyraźnie wskazać loty z 
międzylądowaniami i określić czas 
trwania międzylądowań.

Or. en

Uzasadnienie

Tak aby konsument mógł dokonać najlepszego dla siebie wyboru.
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