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Ändringsförslag 4
Janelly Fourtou

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Enligt [förordning (…) om 
gemensamma regler för tillhandahållande 
av lufttrafiktjänster i gemenskapen] ska 
lufttrafikföretagen offentliggöra sina 
priser inklusive alla tillämpliga skatter, 
avgifter, tilläggsavgifter och avgifter som 
är oundvikliga och förutsägbara. De 
datoriserade bokningssystemens textbilder 
bör ge information om totalpriser i 
samma priskategorier för att garantera att 
resebyråer kan förmedla denna 
information till sina kunder.

Or. fr

Motivering

Konsumenterna måste få exakta uppgifter om biljettpriserna. Samtliga aktörer 
(lufttrafikföretag, innehavare av datoriserade bokningssystem och resebyråer) måste därför 
öppet redogöra för vad som ingår i biljettpriserna. Denna bestämmelse är i linje med den 
pågående omarbetningen av förordningen om gemensamma regler för tillhandahållande av 
lufttrafiktjänster i gemenskapen.

Ändringsförslag 5
Janelly Fourtou

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur förordningen tillämpas, 
särskilt hur effektiv den är när det gäller 
att förhindra konkurrenshämmande och 
diskriminerande praxis på marknaden för 
distribution av resetjänster via de 
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datoriserade bokningssystemen, särskilt 
när det finns transportföretag med nära 
kopplingar till systemleverantörer.

Or. fr

Motivering

Utan att ifrågasätta resultaten från undersökningen om effekterna på moderföretagen bör 
kommissionen vara uppmärksam och övervaka att konkurrenshämmande praxis förhindras.

Ändringsförslag 6
Janelly Fourtou

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i 
fördraget.

(12) Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i 
fördraget. Denna förordning kompletterar 
allmänna konkurrensregler som 
fortfarande är fullt ut tillämpliga på 
konkurrensbegränsningar såsom 
överträdelser av kartellagstiftningen eller 
missbruk av dominerande ställning.

Or. fr

Motivering

Syftet med denna uppförandekod är att bidra till att lufttrafikföretagen åtnjuter rättvisa och 
neutrala villkor i flygsystemet i de datoriserade bokningssystemen. Detta är dock inte en 
isolerad text, utan den kompletterar bestämmelserna i artiklarna 81 och 82.
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Ändringsförslag 7
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 − led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) datoriserat bokningssystem: ett 
datoriserat system som innehåller 
information om bland annat tidtabeller, 
platstillgång, biljettpriser och tjänster i 
samband med befordran, från mer än ett 
lufttrafikföretag, med eller utan möjlighet 
att boka platser eller utfärda biljetter, och 
där några av eller samtliga dessa tjänster 
ställs till abonnenternas förfogande.

d) datoriserat bokningssystem: ett 
datoriserat system som innehåller 
information om bland annat tidtabeller, 
platstillgång, biljettpriser och tjänster i 
samband med befordran, från mer än ett 
lufttrafikföretag, om inte 
lufttrafikföretaget eller samtliga 
lufttrafikföretag kontrolleras effektivt av 
samma moderföretag, med eller utan 
möjlighet att boka platser eller utfärda 
biljetter, och där några av eller samtliga 
dessa tjänster ställs till abonnenternas 
förfogande.

Or. en

Motivering

Integrerade grupper av lufttrafikföretag har egna bokningssystem. Det bör klargöras att 
dessa bokningssystem, och i synnerhet företagens webbsidor, inte betraktas som datoriserade 
bokningssystem.

Ändringsförslag 8
Jacques Toubon

Förslag till förordning
Artikel 2 − led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 
indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra, äger eller faktiskt kontrollerar en 
systemleverantör, liksom varje 
lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 
indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra
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faktiskt kontrollerar.
– innehar kapitalandelar eller har laglig 
rätt att nominera personer i 
företagsledningen, styrelseledamöter, 
ledamöter i den övervakande styrelsen 
eller andra ledningsorgan för 
systemleverantören,
– och som erkänts av kommissionen som 
ett företag som faktiskt kontrollerar en 
systemleverantör, liksom varje 
lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 
faktiskt kontrollerar.

Kommissionen kan när som helst be ett 
lufttrafikföretag eller ett 
järnvägstransportföretag som innehar 
kapitalandelar i en systemleverantör att 
lämna kommissionen all information som 
behövs för att utvärdera dennes eventuella 
ställning som moderföretag. 

Or. fr

Motivering

Kommissionens definition bör preciseras. Det har inte fastställts någon tröskel för när ett 
datoriserat bokningssystems deltagande i kapitalet klart och tydligt påverkar datoriserade 
bokningssystems handelspolitik. Man bör därför rikta in sig på samtliga företag som innehar 
kapitalandelar i ett datoriserat bokningssystem och ge kommissionens 
konkurrensmyndigheter i uppdrag att undersöka vilka företag som effektivt kontrollerar det 
datoriserade bokningssystemet.

Andra delen av ändringsförslaget innehåller skyldigheter som rör insynen.

Ändringsförslag 9
Marian Zlotea

Förslag till förordning
Artikel 2 − led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 
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indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra, äger eller faktiskt kontrollerar en 
systemleverantör, liksom varje 
lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 
faktiskt kontrollerar.

indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra, äger eller faktiskt kontrollerar en 
systemleverantör eller har laglig rätt att 
nominera personer i företagsledningen, 
styrelseledamöter, ledamöter i den 
övervakande styrelsen eller andra 
ledningsorgan för en systemleverantör, 
liksom varje lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 
faktiskt kontrollerar.

Or. en

Ändringsförslag 10
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 − led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 
indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra, äger eller faktiskt kontrollerar en 
systemleverantör, liksom varje 
lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 
faktiskt kontrollerar.

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 
indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra, faktiskt kontrollerar en 
systemleverantör, liksom varje 
lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 
faktiskt kontrollerar.

Or. en

Motivering

För att undvika oklarheter bör ordalydelsen i definitionen på moderföretag också begränsas 
till faktiska kontroller. 
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Ändringsförslag 11
Marian Zlotea

Förslag till förordning
Artikel 5 − punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systemleverantören ska via sitt 
datoriserade bokningssystem tillhandahålla 
en eller flera primära textbilder för varje 
enskild transaktion och ska däri inkludera 
de uppgifter som lämnats in av deltagande 
transportföretag på ett neutralt och 
uttömmande sätt som inte är 
diskriminerande eller partiskt. Kriterierna 
för rangordningen av upplysningarna får 
inte baseras på någon faktor som direkt 
eller indirekt har samband med 
transportföretagens identitet och inte 
tillämpas på ett sätt som diskriminerar 
något deltagande lufttrafikföretag. Den 
eller de primära textbilderna ska vara 
förenliga med reglerna i bilaga 1.

1. Systemleverantören ska via sitt 
datoriserade bokningssystem tillhandahålla 
en eller flera primära textbilder för varje 
enskild transaktion och ska däri inkludera 
de uppgifter som lämnats in av deltagande 
transportföretag på ett neutralt, öppet och 
uttömmande sätt som inte är 
diskriminerande eller partiskt. Kriterierna 
för rangordningen av upplysningarna får 
inte baseras på någon faktor som direkt 
eller indirekt har samband med 
transportföretagens identitet och inte 
tillämpas på ett sätt som diskriminerar 
något deltagande transportföretag. Den 
eller de primära textbilderna ska vara 
förenliga med reglerna i bilaga 1.

Or. en

Ändringsförslag 12
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 7 − led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om uppgifterna har framkommit då en 
abonnent med säte i Europeiska unionen 
använt distributionstjänsterna i ett 
datoriserat bokningssystem, får de inte 
innehålla någon identifikation, varken 
direkt eller indirekt, av abonnenten.

utgår

Or. en
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Motivering

Marknadsinsynen är viktig för konkurrensen. Ju fler uppgifter som finns tillgängliga för 
samtliga aktörer, desto bättre är det för konkurrensen. Den viktigaste uppgiften är att göra 
databanden med saluföringsinformation (MIDT) kostnadsrelaterade och på så sätt 
överkomliga för samtliga aktörer. Om information togs bort skulle insynen minska. 
Amerikanska och kanadensiska myndigheter har inte kunnat hitta några konkreta bevis som 
stöd för oron för att MIDT skulle leda till konkurrenssnedvridande beteende (dominerande 
ställning vid knutpunkterna, underprissättning). De beslutade därför att inte reglera 
innehållet i MIDT. 

Ändringsförslag 13
Marian Zlotea

Förslag till förordning
Artikel 7 − led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om uppgifterna har framkommit då en 
abonnent med säte i Europeiska unionen 
använt distributionstjänsterna i ett 
datoriserat bokningssystem, får de inte 
innehålla någon identifikation, varken 
direkt eller indirekt, av abonnenten.

b) Om uppgifterna har framkommit då en 
abonnent med säte i Europeiska unionen 
använt distributionstjänsterna i ett 
datoriserat bokningssystem, får de inte 
innehålla någon identifikation, varken 
direkt eller indirekt, av abonnenten, om 
inte abonnenten och systemleverantören 
särskilt kommit överens om detta.

Or. en

Ändringsförslag 14
Jacques Toubon

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen till följd av ett 
klagomål eller på eget initiativ konstaterar 
att denna förordning överträds, får den 
genom beslut ålägga de berörda företagen 
eller företagssammanslutningarna att se till 
att överträdelsen upphör.

Om kommissionen till följd av ett 
klagomål eller på eget initiativ konstaterar 
att denna förordning överträds, får den 
genom beslut ålägga de berörda företagen 
eller företagssammanslutningarna att se till 
att överträdelsen upphör. Utredningar av 
möjliga överträdelser av denna 



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

SV

förordning ska till fullo beakta resultaten 
av en eventuell undersökning enligt 
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

Or. fr

Motivering

Uppförandekoden för datoriserade bokningssystem ersätter inte utan kompletterar bara de 
gällande konkurrensreglerna, som fortsätter att vara fullt tillämpliga.

Ändringsförslag 15
Janelly Fourtou

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när den fullgör de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning genom en enkel begäran eller 
genom beslut begära att företag eller 
företagssammanslutningar överlämnar alla 
nödvändiga upplysningar.

Kommissionen får när den fullgör de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning genom en enkel begäran eller 
genom beslut begära att företag eller 
företagssammanslutningar överlämnar alla 
nödvändiga upplysningar, inklusive 
särskilda revisioner i synnerhet när det 
gäller frågor som omfattas av 
artiklarna 4, 7 och 11 i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör ha omfattande befogenheter för att övervaka att uppförandekoden 
tillämpas på ett bra sätt.
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Ändringsförslag 16
Janelly Fourtou

Förslag till förordning
Artikel 17 − stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet övervaka 
tillämpningen av denna förordning, vid 
behov med stöd av särskilda revisioner 
enligt artikel 13. Kommissionen ska 
särskilt undersöka hur effektivt 
förordningen kan garantera 
icke-diskriminering och rättvis 
konkurrens på marknaden för 
datoriserade bokningssystemstjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Janelly Fourtou

Förslag till förordning
Bilaga I − punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Beroende på vad abonnenten väljer 
ska resealternativen på den primära 
textbilden rangordnas antingen utifrån 
biljettpris eller i följande ordning:
a) de direkta resealternativen, 
rangordnade enligt avgångstid,
b) samtliga övriga resealternativ, 
rangordnade enligt den totala restiden.

Or. fr

Motivering

Abonnenten bör kunna välja mellan olika alternativ.
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Ändringsförslag 18
Marian Zlotea

Förslag till förordning
Bilaga I − punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ska klart framgå vilka flygningar 
som innefattar mellanlandningar.

4. Det ska klart framgå vilka flygningar 
som innefattar mellanlandningar, och 
mellanlandningarnas längd måste visas.

Or. en

Motivering

Konsumenten ska kunna göra det bästa valet som motsvarar hans eller hennes intressen.
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