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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-
reservationssystemer
(KOM(2007)0709 – C6–0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0709),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71 og 80, stk. 2, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0418/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0000/2008) og Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–0248/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der er behov for at etablere effektiv 
konkurrence mellem deltagende 
luftfartsselskaber og 
modertransportselskaber og at sikre, at 
princippet om ligebehandling mellem 
luftfartsselskaber overholdes, uanset 
deres deltagelse i CRS.

Begrundelse

Kodeksen bør være udarbejdet med henblik på at fremme konkurrence samtidig med, at den 
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forhindrer CSR-diskrimination af luftfartsselskaber.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) For at sikre gennemsigtige og 
sammenlignelige konkurrencevilkår på 
markedet bør modertransportselskaber 
være underlagt særlige regler, når de 
deltager som kapitalinvestorer i et CRS.

Begrundelse

Det bør gøres klart, at modertransportselskaber skal overholde yderligere regler, som f.eks. 
dem i artikel 10, for at undgå en markedsforvridning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Anvendelse af EU's 
konkurrenceregler og procedurer bør 
sikres for at undgå, at en eller flere 
modertransportselskaber misbruger en 
dominerende stilling.

Begrundelse

Referencen til de generelle konkurrenceregler bør styrkes. Adfærdskodeksen supplerer dem, 
men den erstatter dem ikke.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Systemleverandører bør klart adskille (6) Systemleverandører bør klart adskille 
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CRS fra ethvert luftfartsselskabs interne 
reservationssystem og bør afstå fra at 
forbeholde distributionsfaciliteter til deres 
modertransportselskaber, således at et 
modertransportselskab ikke kunne få 
privilegeret adgang til dette CRS.

CRS fra ethvert luftfartsselskabs interne 
eller enhver anden form for 
reservationssystem og bør afstå fra at 
forbeholde distributionsfaciliteter til deres 
modertransportselskaber, således at et 
modertransportselskab ikke kunne få 
privilegeret adgang til dette CRS.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Anvendelsen af en upartisk 
skærmpræsentation øger 
gennemsigtigheden af transportprodukter 
og -tjenester, som deltagende 
luftfartsselskaber tilbyder, og øger 
forbrugernes tillid.

Begrundelse

Kriterier for rækkefølge skal være retfærdige og skal have til formål at hjælpe 
rejsebureauerne med at give forbrugeren et klart valg af rejsemuligheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Systemleverandørerne bør sikre, at 
CRS-markedsføringsdata står til rådighed 
for alle deltagende luftfartsselskaber uden 
forskelsbehandling, og 
transportleverandører bør ikke kunne 
anvende disse data til at påvirke 
rejsebureauets valg på utilbørlig vis.

(8) Systemleverandørerne bør sikre, at 
CRS-markedsføringsdata står til rådighed 
for alle deltagende luftfartsselskaber uden 
forskelsbehandling, og 
transportleverandører bør ikke kunne 
anvende disse data til at påvirke 
rejsebureauets eller forbrugerens valg på 
utilbørlig vis.



PE402.929v02-00 8/53 RR\728214DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Oplysninger om bustransport til luft- 
eller jernbanetransportprodukter, der er 
medtaget sammen med 
lufttransportprodukter, bør i fremtiden 
fremgå af et CRS' primære 
skærmpræsentation.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Et CRS bør i fremtiden omfatte 
letforståelige oplysninger om flyets CO2-
emissioner og brændstofforbrug. Dette 
kunne vises via det gennemsnitlige 
brændstofforbrug pr. person/liter/100 km 
og de gennemsnitlige CO2-emissioner pr. 
person/g/km og sammenlignes med 
oplysninger om de bedst mulige 
alternative tog-/busforbindelser for rejser 
under fem timers varighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder for alle edb-
reservationssystemer (i det følgende 
benævnt "CRS"), der indeholder 
lufttransportprodukter, når de udbydes til 
salg eller anvendes på Fællesskabets 
område.

Denne forordning gælder for alle edb-
reservationssystemer (i det følgende 
benævnt "CRS"), der indeholder 
lufttransportprodukter, når de udbydes til 
salg eller anvendes i Fællesskabet.
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Begrundelse

Jernbanetransportprodukter bør behandles på samme måde som lufttransportprodukter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning gælder også for 
jernbanetransportprodukter, der er 
medtaget sammen med 
lufttransportprodukter i et CRS' primære 
skærmpræsentation.

Denne forordning gælder også for 
jernbanetransportprodukter, der er 
medtaget sammen med 
lufttransportprodukter i et CRS' primære 
skærmpræsentation, når de udbydes til 
salg eller anvendes på Fællesskabets 
område.

Begrundelse

Jernbanetransportprodukter bør behandles på samme måde som lufttransportprodukter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "edb-reservationssystem": et edb-
system, der indeholder oplysninger om 
bl.a. fartplaner, ledig kapacitet, billetpriser 
og tilknyttede ydelser for mere end et 
enkelt luftfartsselskab, med eller uden 
mulighed for at reservere eller udstede 
billetter, for så vidt som nogle af eller alle 
de nævnte ydelser stilles til rådighed for 
abonnenter

d) "edb-reservationssystem": et edb-
system, der indeholder oplysninger om 
bl.a. fartplaner, ledig kapacitet og 
billetpriser for mere end et enkelt 
luftfartsselskab, med eller uden mulighed 
for at reservere eller udstede billetter, for 
så vidt som nogle af eller alle de nævnte 
ydelser stilles til rådighed for abonnenter

Begrundelse

Den nuværende ordlyd skaber forvirring med hensyn til definitionen af et CRS og de 
tilknyttede ydelser, der er til rådighed for abonnenter.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller jernbanetransport-
selskab, som direkte eller indirekte, alene 
eller sammen med andre ejer eller effektivt 
kontrollerer en systemleverandør, samt 
ethvert luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller jernbanetransport-
selskab, som direkte eller indirekte, alene 
eller sammen med andre kontrollerer eller 
ejer en del af kapitalen, eller har juridiske 
rettigheder eller repræsentation i 
bestyrelsen, tilsynsrådet eller et andet 
ledelsesorgan hos en systemleverandør, 
samt ethvert luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
kontrollerer

Begrundelse

Definitionen skal tydeliggøres og udvides for at sikre, at luftfartsselskabers indflydelse som 
følge af kapitalindskud i systemleverandører behørigt tages i betragtning. Det er rimeligt at 
konkludere, at de fordele, som luftfartsselskaberne forventer ved at eje CRS, har mere at gøre 
med "konkurrencemæssige" gevinster end med omkostninger. Risikoen for misbrug er særlig 
udtalt, når et dominerende luftfartsselskab deltager i et dominerende CRS. Det ville være 
svært at angive en grænse for, hvornår risikoen for diskrimination kan forventes. 
Modertransportselskaber bør ikke have utilbørlig indflydelse over en CRS-leverandør. Det er 
derfor nødvendigt med strengere regler for modertransportselskaber for at sikre rimelighed 
og gennemskuelighed.

Ændringsforslag 13
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 2, litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) ”deltagelse i en systemleverandørs 
kapital”: kombinationen af den rent 
økonomiske værdi af et luftfarts- eller 
jernbaneselskabs investering i en 
systemleverandørs kapital kombineret 
med værdien af dette luftfarts- eller 
jernbaneselskabs ejendomsret til 
systemleverandøren
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Begrundelse

En simpel økonomisk investering i et CRS bør ikke medføre, at et luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab defineres som ”modertransportsselskab”. Det er kun, såfremt en 
investering er forbundet med erhvervelse af ejendomsrettigheder, at et luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab skal betragtes som et ”modertransportselskab”, der dermed 
bevirker, at artikel 10 overholdes. Dette medfører, at vilkårlige investeringer, som ikke 
medfører en mulighed for indflydelse over en systemleverandørs drift, medtages.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2, litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "effektiv kontrol": forhold, der bygger 
på rettigheder, aftaler eller andre midler, 
som enkeltvis eller tilsammen, under 
hensyn til alle faktiske og retlige forhold, 
giver mulighed for direkte eller indirekte 
at få afgørende indflydelse på foretagendet, 
særlig ved:

h) ”kontrol": forhold, der bygger på 
rettigheder, aftaler eller andre midler, som 
enkeltvis eller i kombination med, under 
hensyn til alle faktiske og retlige forhold, 
giver mulighed for at få afgørende 
indflydelse på foretagendet, særlig ved:

i) brugsret til foretagendets aktiver eller 
dele deraf

i) ejendoms- eller brugsret til foretagendets 
samlede aktiver eller dele deraf

ii) rettigheder eller aftaler, som sikrer 
afgørende indflydelse på 
sammensætningen af foretagendets 
organer, på deres afstemninger eller 
beslutninger, eller som på anden måde 
sikrer afgørende indflydelse på 
foretagendets drift 

ii) rettigheder eller aftaler, som sikrer 
afgørende indflydelse på 
sammensætningen af foretagendets 
organer, på deres afstemninger eller 
beslutninger 

Begrundelse

 I ændringsforslaget understreges parallellerne mellem adfærdskodeksen og 
konkurrencepolitikken, og ved at bruge de samme definitioner som i fusionsforordningen, kan 
de samme kriterier anvendes til vurdering af kontrollen. 

Da disse i vidt omfang er testet og afprøvet i forbindelse med fusionskontrol, er det lige til at 
bruge dem på CRS’er, navnlig da der findes anerkendte retningslinjer for vurderingen af 
kontrolstrukturer inden for konkurrencepolitikken.

Mindretalsandele kan selv med meget små ejerandele medføre en status som 
”modertransportselskab”, hvis de har indflydelse på et CRS’ strategiske beslutninger. Dette 
vil være tilfældet, hvis luftfartsselskabet har mulighed for at udøve afgørende indflydelse på et 
CRS ved, at det har mulighed for at blokere for handlinger, som er afgørende for CRS' 
strategiske kommercielle adfærd. 
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) knytte urimelige betingelser til en 
kontrakt med et deltagende 
transportselskab eller kræve accept af 
supplerende betingelser, som ifølge deres 
natur eller ifølge handelssædvane ikke har 
forbindelse med deltagelsen i dennes CRS

a) knytte diskriminerende betingelser til en 
kontrakt med et deltagende 
transportselskab eller kræve accept af 
supplerende betingelser, som ifølge deres 
natur eller ifølge handelssædvane ikke har 
forbindelse med deltagelsen i dennes CRS

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå, at der opstår forvirring med hensyn til 
begrebet ”urimelige”.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) som betingelse for deltagelse i CRS-
systemet kræve, at et deltagende 
luftfartsselskab ikke samtidig deltager i et 
andet system.

b) som betingelse for deltagelse i CRS-
systemet kræve, at et deltagende 
luftfartsselskab ikke samtidig deltager i et 
andet system, eller at et deltagende 
luftfartsselskab ikke frit kan anvende 
alternative reservationssystemer som 
f.eks. sit eget internetreservationssystem 
og callcentre.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at undgå, at et CRS kan omgå et luftfartsselskabs frihed til 
at forhandle ved helt at afvise, at et luftfartsselskab deltager i dets system, hvis det ikke 
begrænser anvendelsen af andre distributionskanaler.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Eksistensen og omfanget af at være 
direkte eller indirekte ejer af 
selskabskapital, og den kontrol dette 
medfører for et luftfartsselskab eller et 
jernbanetransportselskab i en 
systemleverandør eller for en 
systemleverandør i et luftfartsselskab eller 
et jernbanetransportselskab, skal gøres 
offentligt kendt.

Begrundelse

For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i artikel 3 og 10 og for gennemsigtighed i 
forholdene mellem systemleverandører og luftfartsselskaber skal sådanne oplysninger gøres 
offentligt kendt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En systemleverandør må ikke reservere 
nogen specifik indlæsnings- og/eller 
behandlingsprocedure eller nogen anden 
distributionsfacilitet eller eventuelle 
forbedringer af disse til et eller flere af 
sine modertransportselskaber.

1. En systemleverandør må ikke reservere 
nogen specifik indlæsnings- og/eller 
behandlingsprocedure eller nogen anden 
distributionsfacilitet eller eventuelle 
ændringer af disse til et eller flere af de 
deltagende transportselskaber, inklusive 
sine modertransportselskaber. 
Systemleverandøren skal give oplysninger 
om alle ændringer i sine 
distributionssystemer og indlæsnings-
/behandlingsprocedurer til alle de 
deltagende transportselskaber.

Begrundelse

Ændringsforslaget styrker princippet om ikke-forskelsbehandling mellem luftfartsselskaber 
med hensyn til distributionsfaciliteter. Alle luftfartsselskaber bør have adgang til de seneste 
tekniske forbedringer. For at sikre gennemskuelighed omkring disponible systemer bør 
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CRS’erne oplyse alle luftfartsselskaber om dem.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En systemleverandør skal levere en eller 
flere primære skærmpræsentationer for 
hver individuel transaktion via 
vedkommendes CRS, og data fra de 
deltagende transportselskaber skal være 
indeholdt heri på en neutral og 
fyldestgørende måde og uden 
forskelsbehandling eller partiskhed. De 
kriterier, der anvendes i forbindelse med 
rækkefølgen, må ikke baseres på faktorer, 
der direkte eller indirekte er knyttet til 
luftfartsselskabets identitet, og de skal 
anvendes på alle deltagende 
transportselskaber uden diskrimination. 
Den eller de primære skærmpræsentationer 
skal opfylde reglerne i bilag I.

1. En systemleverandør skal levere en eller 
flere primære skærmpræsentationer for 
hver individuel transaktion via 
vedkommendes CRS, og data fra de 
deltagende transportselskaber skal være 
indeholdt heri på en neutral og 
fyldestgørende måde og uden 
forskelsbehandling, partiskhed eller 
favorisering. De kriterier, der anvendes i 
forbindelse med rækkefølgen, må ikke 
baseres på faktorer, der direkte eller 
indirekte er knyttet til luftfartsselskabets 
identitet, og de skal anvendes på alle 
deltagende transportselskaber uden 
diskrimination. Den eller de primære 
skærmpræsentationer må ikke bevidst 
vildlede forbrugeren og bør være let 
tilgængelige og skal opfylde reglerne i 
bilag I.

Begrundelse

Det er også nødvendigt at medtage favorisering, som ikke er medtaget i Kommissionens 
oprindelige forslag. Den oprindelige ordlyd er upræcis og kan være åben for fortolkning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til de oplysninger, der 
leveres af et CRS, benytter abonnenten en 
neutral skærmpræsentation i 
overensstemmelse med stk. 1, medmindre 
det er nødvendigt at anvende en anden 
præsentation for at imødekomme 

2. Med hensyn til de oplysninger, der 
leveres af et CRS til forbrugeren, benytter 
abonnenten en neutral skærmpræsentation i 
overensstemmelse med stk. 1, medmindre 
det er nødvendigt at anvende en anden 
præsentation for at imødekomme 
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forbrugerens ønsker. forbrugerens ønsker.

Begrundelse

Det er nødvendigt præcisere ordførerens oprindelige ændringsforslag. Den nye ordlyd 
forebygger, at der sker en fejlfortolkning ved, at abonnenten ikke kan bruge oplysninger fra 
andre kilder end CRS-skærmpræsentationen. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Skærmpræsentationen skal tydeligt og 
specifikt identificere flyvninger, der 
udføres af luftfartsselskaber, der er 
underlagt et driftsforbud i medfør af 
forordning (EF) nr. 2111/2005.

Begrundelse

Dette vil fremme virkningen af forordning nr. 2111/2005 og sikre opfyldelsen af dens 
målsætninger bedst muligt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Systemleverandøren sætter et særligt 
symbol på et CRS' skærmpræsentation, 
som skal kunne identificeres af brugerne 
for at oplyse om identiteten af det 
transporterende luftfartsselskab, som det 
foreskrives i artikel 11 i forordning (EF) 
nr. 2111/2005.

Begrundelse

Det er vigtigt, at dem, som bruger et edb-reservationssystem (rejsebureauer eller den brede 
offentlighed), gøres opmærksom på flyvninger, som udføres af selskaber på EU’s sortliste i 
henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
et CRS, som benyttes af et luftfartsselskab, 
et jernbaneselskab eller en gruppe af 
luftfartsselskaber eller jernbaneselskaber i 
dets eller deres eget kontor eller egne 
kontorer eller salgssteder, når disse klart er 
identificeret som sådanne.

3. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
et CRS, som benyttes af et luftfartsselskab, 
et jernbaneselskab eller en gruppe af 
luftfartsselskaber eller jernbaneselskaber i 
dets eller deres eget kontor eller egne 
kontorer, salgssteder eller på deres egne 
websteder, når disse klart er identificeret 
som sådanne.

Begrundelse

Dette er ikke den rette ramme til at omtale spørgsmål omkring luftfartsselskabers egne 
websteder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En systemleverandør må ikke knytte 
urimelige betingelser til en kontrakt med 
en abonnent, f.eks. afskære en abonnent fra 
at abonnere på eller benytte et eller flere 
andre systemer, kræve accept af 
supplerende betingelser, som ikke har 
forbindelse med abonnementet i dennes 
CRS, eller forpligte abonnenten til at 
acceptere et tilbud om teknisk udstyr eller 
programmel.

1. En systemleverandør må ikke knytte 
diskriminerende betingelser til en kontrakt 
med en abonnent, f.eks. afskære en 
abonnent fra at abonnere på eller benytte et 
eller flere andre systemer, kræve accept af 
supplerende betingelser, som ikke har 
forbindelse med abonnementet i dennes 
CRS, eller forpligte abonnenten til at 
acceptere et tilbud om teknisk udstyr eller 
programmel.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forebygge, at der opstår forvirring med hensyn til 
begrebet ”urimelige”.



RR\728214DA.doc 17/53 PE402.929v02-00

DA

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systemleverandørerne kan stille alle 
markedsførings-, reservations- og 
salgsoplysninger til rådighed på følgende 
betingelser:

1. Systemleverandørerne kan stille alle 
markedsførings-, reservations- og 
salgsoplysninger til rådighed på betingelse 
af, at oplysningerne tilbydes alle 
deltagende transportselskaber, herunder 
modertransportselskaber, på samme tid og 
uden diskrimination. Data må, og skal 
efter anmodning, omfatte alle deltagende 
transportselskaber og/eller abonnenter.

a) at oplysningerne tilbydes alle 
deltagende transportselskaber, herunder 
modertransportselskaber, på samme tid og 
uden diskrimination. Data kan, og skal 
efter anmodning, omfatte alle deltagende 
transportselskaber og/eller abonnenter

2. Deltagende transportselskaber bruger 
ikke disse oplysninger til at påvirke 
abonnentens valg på utilbørlig vis.

b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent.

3. Når oplysningerne er fremkommet som 
følge af, at en abonnent, der har hjemsted i 
Fællesskabet, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, må de ikke 
indeholde nogen hverken direkte eller 
indirekte identifikation af denne abonnent, 
medmindre abonnenten og 
systemleverandøren er enige om vilkårene 
for en passende anvendelse af sådanne 
data.

4. Alle aftaler mellem abonnenter og 
systemleverandører om MIDT skal gøres 
offentligt kendt.

Begrundelse

Rejsebureauer bør have tilladelse til frit at forhandle, hvorvidt deres identitet findes i MIDT 
eller ej.

Artikel 7, litra b), findes ikke i den nuværende forordning. Artikel 7. litra b), vil i sin 
nuværende form mindske gennemskueligheden i markedet ved at begrænse de 
markedsoplysninger, som et CRS kan sende videre. Desuden vil de begrænsede 
markedsoplysninger stadig blive distribueret via IATA, som ikke er omfattet af denne 
forordning. Artikel 7, litra b), vil dermed skabe et monopol for IATA, og de øgede udgifter til 
markedsoplysninger vil føre til højere priser for forbrugerne. Ændringsforslaget vil beskytte 
rejsebureauer mod luftfartselskabers misbrug, samtidig med at konkurrencen om 
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markedsoplysninger opretholdes – hvilket vil være til fordel for forbrugerne, som vil nyde 
godt af lavere priser.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 7 – afsnit 1 - litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at aftaler mellem abonnenter og 
systemleverandører om MIDT kan 
indeholde en kompensationsordning til 
abonnenternes fordel.

Begrundelse

Aftaler mellem rejsebureauer og CRS om MIDT bør give mulighed for kompensation, 
herunder vederlag. 

Ændringsforslag 27
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen overvåger, om 
systemleverandører i tredjelande 
praktiserer diskriminerende behandling 
eller forskelsbehandling af EU-
luftfartsselskaber.
Kommissionen undersøger efter 
anmodning fra en medlemsstat eller på 
eget initiativ potentielle tilfælde af 
diskrimination mod EU-luftfartsselskaber 
i tredjelandes CSR. Hvis der konstateres 
en sådan diskrimination, informerer 
Kommissionen, inden der træffes en 
afgørelse, medlemsstaterne og 
interesserede parter og anmoder om deres 
holdning, bl.a. ved at arrangere et møde 
blandt relevante eksperter fra 
medlemsstaterne.
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Begrundelse

Kommissionen overvåger, om systemleverandører i tredjelande praktiserer diskriminerende 
behandling eller forskelsbehandling af EU-luftfartsselskaber.

Ændringsforslag 28
Gilles Savary

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et modertransportselskab må ikke 
diskriminere mod et konkurrerende CRS 
ved at nægte efter anmodning med samme 
hastighed at give dette de samme data om 
fartplaner, billetpriser og ledig kapacitet 
med hensyn til egne transportprodukter, 
som det giver sit eget CRS, ved at nægte at 
distribuere sine transportprodukter gennem 
et andet CRS eller ved at nægte med 
samme hastighed at acceptere eller 
bekræfte reservationer, der er foretaget 
gennem et konkurrerende CRS, for et 
hvilket som helst af 
modertransportselskabets 
transportprodukter, som distribueres 
gennem dets eget CRS. 
Modertransportselskabet er kun forpligtet 
til at acceptere og bekræfte reservationer, 
der er i overensstemmelse med dets 
billetpriser og betingelser.

1. Et modertransportselskab må ikke, 
medmindre det er gensidigt, diskriminere 
mod et konkurrerende CRS ved at nægte 
efter anmodning med samme hastighed at 
give dette de samme data om fartplaner, 
billetpriser og ledig kapacitet med hensyn 
til egne transportprodukter, som det giver 
sit eget CRS, ved at nægte at distribuere 
sine transportprodukter gennem et andet 
CRS eller ved at nægte med samme 
hastighed at acceptere eller bekræfte 
reservationer, der er foretaget gennem et 
konkurrerende CRS, for et hvilket som 
helst af modertransportselskabets 
transportprodukter, som distribueres 
gennem dets eget CRS. 
Modertransportselskabet er kun forpligtet 
til at acceptere og bekræfte reservationer, 
der er i overensstemmelse med dets 
billetpriser og betingelser.

Begrundelse

Der bør indføres en gensidighedsklausul i forbindelserne mellem CRS.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. På den anden side kan et 
konkurrerende CRS ikke nægte at gemme 
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data om tidsplaner, billetpriser og ledige 
pladser i forbindelse med 
transporttjenester, der tilbydes af et 
luftfartsselskab, der er sluttet sammen 
med andre CRS, på de samme betingelser, 
som dem der gælder for dets andre kunder 
og abonnenter på et hvilket som helst 
marked.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal klarlægge forbindelserne mellem konkurrerende CRS.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Modertransportselskabet er ikke 
forpligtet til at acceptere nogen 
omkostninger i denne forbindelse, 
undtagen omkostninger i tilknytning til 
reproduktion af de data, der skal stilles til 
rådighed, og til de accepterede 
reservationer. Det reservationsgebyr, der 
betales til et CRS for en accepteret 
reservation, der er foretaget i 
overensstemmelse med denne artikel, må 
ikke overstige det gebyr, det pågældende 
CRS eller dets eget CRS opkræver hos 
deltagende luftfartsselskaber for en 
tilsvarende transaktion.

2. Modertransportselskabet er ikke 
forpligtet til at acceptere nogen 
omkostninger i denne forbindelse, 
undtagen omkostninger i tilknytning til 
reproduktion af de data, der skal stilles til 
rådighed, og til de accepterede 
reservationer. Det reservationsgebyr, der 
betales til et CRS for en accepteret 
reservation, der er foretaget i 
overensstemmelse med denne artikel, skal 
stemme overens med det gebyr, det 
pågældende CRS opkræver hos deltagende 
luftfartsselskaber for tilsvarende 
transaktioner.

Kommissionen kan til enhver tid anmode 
en systemleverandør om at fremlægge de 
oplysninger, der skønnes nødvendige for 
at sikre, at systemleverandøren overholder 
bestemmelserne i dette stykke.

Begrundelse

Teksten skal tydeliggøre, at gebyret, der betales af modertransportselskabet, skal være 
nogenlunde i overensstemmelse med, hvad andre betaler til samme CRS (for tilsvarende 
transaktioner). Modertransportselskaber og CRS bliver nødt til at have en vis fleksibilitet til 
at forhandle, men dette bør ikke medføre systematiske konkurrencefordele for hverken 
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modertransportselskabet eller dets konkurrenter.

Ændringsforslag 31
Christine De Veyrac

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et modertransportselskab må hverken 
direkte eller indirekte knytte en abonnents 
brug af et bestemt CRS sammen med en 
provision eller andre tilskyndelser til at 
sælge eller til ikke at sælge dets 
transportprodukter.

3. Et modertransportselskab må hverken 
direkte eller indirekte diskriminere til 
fordel for sit eget CRS ved at knytte en 
abonnents brug af et bestemt CRS sammen 
med en provision eller andre tilskyndelser 
til at sælge eller til ikke at sælge dets 
transportprodukter.

Begrundelse

Et modertransportselskab må ikke forhindres i at forhandle med CRS, som det ikke er sluttet 
sammen med. Modertransportselskaber er, for så vidt angår CRS, ligestillet med andre 
transportselskaber. Dette må dog ikke føre til diskrimination til fordel for et 
modertransportselskabs eget CRS.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et modertransportselskab må hverken 
direkte eller indirekte kræve, at en 
abonnent anvender et bestemt CRS i 
forbindelse med salg eller udstedelse af 
billetter til transportprodukter, som de selv 
leverer direkte eller indirekte.

4. Et modertransportselskab må hverken 
direkte eller indirekte diskriminere til 
fordel for sit eget CRS ved at kræve, at en 
abonnent anvender et bestemt CRS i 
forbindelse med salg eller udstedelse af 
billetter til transportprodukter, som de selv 
leverer direkte eller indirekte.

Begrundelse

Et modertransportselskab må ikke forhindres i at forhandle med CRS, som det ikke er sluttet 
sammen med. Modertransportselskaber er, for så vidt angår CRS, ligestillet med andre 
transportselskaber. Dette må dog ikke føre til diskrimination til fordel for et 
modertransportselskabs eget CRS.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 11 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personoplysninger må kun behandles i 
forbindelse med et CRS' aktiviteter med 
det ene formål at foretage reservationer 
eller udstede billetter til transportprodukter. 
I henseende til behandling af sådanne data 
betragtes et CRS som en 
dataregisteransvarlig, jf. artikel 2, litra d), i 
direktiv 95/46/EF.

1. Personoplysninger, der indsamles i 
forbindelse med et CRS' aktiviteter med 
det formål at foretage reservationer eller 
udstede billetter til transportprodukter, må 
kun behandles på en måde, der stemmer 
overens med disse formål. I henseende til 
behandling af sådanne data betragtes en 
systemleverandør som en 
dataregisteransvarlig, jf. artikel 2, litra d), i 
direktiv 95/46/EF. CRS adskiller de 
personoplysninger, der er nødvendige i 
forbindelse med PNR eller til kommerciel 
brug, som defineret i henhold til begrebet 
"blandede data", fra alle andre 
oplysninger om passagerer, der findes i 
systemet. Sådanne personoplysninger må 
ikke stilles til rådighed for andre enheder, 
medmindre den pågældende person eller 
organisation giver udtrykkelig skriftlig 
tilladelse hertil.

Begrundelse

Ved at anvende den korrekte definition (systemleverandør) i stedet for CRS, der ikke er et 
retligt begreb, forbedres den retlige klarhed.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Drejer det sig om særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8 i direktiv 
95/46/EF, må sådanne oplysninger alene 
behandles, når den registrerede har givet sit 
udtrykkelige samtykke til behandlingen af 

3. Drejer det sig om særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8 i direktiv 
95/46/EF, må sådanne oplysninger alene 
behandles, når den registrerede har givet sit 
udtrykkelige informerede samtykke til 
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disse oplysninger. behandlingen af disse oplysninger.

Begrundelse

Et samtykke skal være baseret på tilstrækkelige oplysninger.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 11 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Markedsførings-, reservations- og 
salgsoplysninger, der stilles til rådighed af 
et CRS, må ikke hverken direkte eller 
indirekte indeholde identifikation af 
fysiske personer eller i givet fald de 
organisationer eller selskaber, på hvis 
vegne de handler.

5. Markedsførings-, reservations- og 
salgsoplysninger, der stilles til rådighed af 
en systemleverandør, må ikke hverken 
direkte eller indirekte indeholde 
identifikation af fysiske personer eller i 
givet fald de organisationer eller selskaber, 
på hvis vegne de handler.

Begrundelse

Ved at anvende den korrekte definition (systemleverandør) i stedet for CRS, der ikke er et 
retligt begreb, forbedres den retlige klarhed.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 11 - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En registreret har uhindret og 
vederlagsfrit adgang til at gøre sig bekendt 
med oplysninger, der vedrører 
vedkommende, uanset om disse er lagret 
hos et CRS eller hos en abonnent.

7. En registreret har uhindret og 
vederlagsfrit adgang til at gøre sig bekendt 
med oplysninger, der vedrører 
vedkommende, uanset om disse er lagret 
hos systemleverandøren eller hos en 
abonnent.

Begrundelse

Ved at anvende den korrekte definition (systemleverandør) i stedet for CRS, der ikke er et 
retligt begreb, forbedres den retlige klarhed.
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Ændringsforslag 37
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Rettighederne i denne artikel supplerer 
og eksisterer side om side med 
registreredes rettigheder ifølge direktiv 
95/46/EF og de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i den forbindelse.

8. Rettighederne i denne artikel supplerer 
og eksisterer side om side med 
registreredes rettigheder ifølge direktiv 
95/46/EF, de nationale bestemmelser, der 
er vedtaget i den forbindelse, og 
bestemmelserne i de internationale 
aftaler, som EU er part i. 

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Med henblik på at nå de i artikel 1 
omhandlede mål specificerer og supplerer 
denne forordnings bestemmelser direktiv 
95/46/EF. Medmindre andet er fastsat, 
gælder definitionerne i dette direktiv. Når 
de specifikke bestemmelser vedrørende 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med CRS' aktiviteter, jf. denne 
artikel, ikke finder anvendelse, berører 
denne forordning ikke bestemmelserne i 
det nævnte direktiv og de nationale 
bestemmelser, som medlemsstaterne har 
vedtaget i den forbindelse.

9. Med henblik på at nå de i artikel 1 
omhandlede mål specificerer og supplerer 
denne forordnings bestemmelser direktiv 
95/46/EF. Medmindre andet er fastsat, 
gælder definitionerne i dette direktiv. Når 
de specifikke bestemmelser vedrørende 
behandling af personoplysninger i 
forbindelse med CRS' aktiviteter, jf. denne 
artikel, ikke finder anvendelse, berører 
denne forordning ikke bestemmelserne i 
det nævnte direktiv, de nationale 
bestemmelser, som medlemsstaterne har 
vedtaget i den forbindelse, og 
bestemmelserne i de internationale 
aftaler, som EU er part i.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Hvis en systemleverandør forvalter 
databaser i forskellige egenskaber som 
f.eks. som et CRS eller som vært for 
luftfartsselskaber, træffes der tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger med 
henblik på at forhindre, at der er 
forbindelse mellem databaserne, og sikre, 
at personoplysninger kun er tilgængelige 
til det specifikke formål, de er indsamlet 
til.

Begrundelse

Ændringsforslaget styrker den kinesiske mur mellem CRS- og værtsaktiviteter.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revision
1. Enhver systemleverandør, i hvilken et 
luftfartsselskab eller et 
jernbanetransportselskab ejer en del af 
kapitalen, skal hvert tredje år, og 
derudover også på Kommissionens 
anmodning, indsende en uafhængigt 
revideret beretning, der i detaljer redegør 
for ejerskabsstrukturen og 
ledelsesmodellen. Omkostninger i 
forbindelse med den reviderede beretning 
dækkes af systemleverandøren. 
2. Systemleverandøren skal sikre, at dens 
CRS' tekniske overensstemmelse med 
artikel 4, 7 og 11, og hvis det er aktuelt 10, 
underkastes en årlig uafhængig revision. 
Hver systemleverandør skal indsende sin 
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revisors beretning til Kommissionen hvert 
tredje år, og derudover også på 
Kommissionens anmodning. 
Omkostninger i forbindelse med den 
reviderede beretning dækkes af 
systemleverandøren. 
3. Ethvert luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab med et direkte 
ejerskab i en systemleverandør skal hvert 
tredje år, og derudover også på 
Kommissionens anmodning, indsende en 
uafhængigt revideret beretning, der i 
detaljer redegør for dets engagement med 
systemleverandøren samt dets 
ledelsesmodel. Omkostninger i forbindelse 
med den reviderede beretning dækkes af 
luftfartsselskabet eller 
jernbanetransportselskabet. 
4. Systemleverandøren informerer de 
deltagende luftfartsselskaber og 
Kommissionen om den tilsynsførendes 
identitet mindst tre måneder inden 
bekræftelsen af en udnævnelse. 
Kommissionen bevidner den 
tilsynsførendes kompetence, medmindre 
nogle af de deltagende luftfartsselskaber 
anfægter den tilsynsførendes evne til at 
udføre opgaverne i henhold til denne 
artikel. I så fald beslutter Kommissionen 
inden yderligere to måneder og efter 
høring af den tilsynsførende, 
systemleverandøren og enhver anden part 
med en legitim interesse, om den 
tilsynsførende skal udskiftes.
5. Med henblik herpå skal den 
tilsynsførende til enhver tid have adgang 
til alle programmer, procedurer, 
operationer og sikringssystemer, der 
anvendes på de datamater eller 
datasystemer, hvorigennem 
systemleverandøren stiller sine 
distributionsfaciliteter til rådighed.
6. Kommissionen undersøger de 
rapporter, der henvises til i stk. 1, 2 og 3, 
med henblik på at træffe eventuelle 
nødvendige foranstaltninger i 
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overensstemmelse med artikel 12.

Begrundelse

I tilfælde, hvor der stadig er tætte forbindelser mellem luftfartsselskaber og CRS, er der et 
behov for at sikre gennemsigtighed med hensyn til disse enheders ejerskabsstruktur og 
ledelsesmodel med henblik på at hjælpe Kommissionen med dens overvågning af lige 
konkurrence.

Den tilsynsførende skal have fuld adgang, så der kan foretages en fair bedømmelse. Ordlyden 
genindfører bestemmelser vedrørende tilsyn fra den tidligere kodeks, som er nødvendige for 
at opnå gennemskuelighed i sektoren.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 11 a ny - stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I samråd med de interesserede parter 
opstiller Kommissionen retningslinjer for 
den reviderede beretning, der henvises til i 
stk. 1, 2 og 3.

Begrundelse

I tilfælde, hvor der stadig er tætte forbindelser mellem luftfartsselskaber og CRS, er der et 
behov for at sikre gennemsigtighed med hensyn til disse enheders ejerskabsstruktur og 
ledelsesmodel med henblik på at hjælpe Kommissionen med dens overvågning af lige 
konkurrence.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 11 a ny - stk. 8 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen bevidner den i stk. 1, 2 
og 3 nævnte revisors kompetence.

Begrundelse

Kommissionen bør være ansvarlig for godkendelse af revisoren.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
klage eller på eget initiativ konstaterer, at 
denne forordning er overtrådt, kan den ved 
en beslutning pålægge de deltagende 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at bringe 
den pågældende overtrædelse til ophør.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
klage eller på eget initiativ konstaterer, at 
denne forordning er overtrådt, kan den ved 
en beslutning pålægge de deltagende 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at bringe 
den pågældende overtrædelse til ophør. I 
undersøgelser af eventuelle overtrædelser 
af denne forordning tages der fuldt 
hensyn til resultaterne af en eventuel 
undersøgelse i henhold til traktatens 
artikel 81 og 82.

Begrundelse

CRS-kodeksen erstatter ikke, men supplerer de generelle konkurrencebestemmelser, som 
forbliver fuldt ud gældende.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Med henblik på at udføre de opgaver, 
som den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed.

13. Med henblik på at udføre de opgaver, 
som den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed, 
navnlig vedrørende spørgsmål, der 
henhører under artikel 4, 7 og 11, dog 
under forbehold af de strengeste 
databeskyttelseskrav i den eller de 
pågældende medlemsstater.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem år efter forordningens 
ikrafttræden udarbejder Kommissionen en 
rapport om anvendelsen af denne 
forordning, hvori det bl.a. overvejes, om 
der er behov for at opretholde, ændre eller 
ophæve nærværende forordning.

Senest tre år efter forordningens 
ikrafttræden udarbejder Kommissionen en 
rapport om anvendelsen af denne 
forordning, hvori det bl.a. overvejes, om 
der er behov for at opretholde, ændre eller 
ophæve nærværende forordning.

Begrundelse

I betragtning af den hurtige udvikling inden for datasystemer, kan der dukke nye teknologier 
og nye distributionskanaler op. Det vil kræve en systematisk gennemgang hvert tredje år af 
bestemmelserne i denne forordning. 

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger to gange om 
året Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af artikel 8, for så vidt 
angår ligebehandling i tredjelande, og 
stiller forslag om eventuelle 
foranstaltninger med henblik på at afbøde 
diskriminerende betingelser, herunder 
indgåelse eller ændring af bilaterale 
lufttransportaftaler mellem EU og 
tredjelande.

Begrundelse

Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg skal regelmæssigt to gange om året i 
form af en rapport informeres om systemleverandørers behandling af luftfartsselskaber, der 
foretager flyvninger i tredjelande. Lufttransportaftaler med tredjelande synes at være den 
rette ramme til behandling af sådanne situationer eller hændelser.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når billetpriserne fremgår af den 
primære skærmpræsentation, og/eller når 
der foretages en rangordning efter 
billetpriser, skal billetpriserne opgives 
inklusive alle gældende og obligatoriske 
skatter, afgifter og gebyrer, der skal betales 
til transportleverandøren.

1. Når priserne fremgår af den primære 
skærmpræsentation, og/eller når der 
foretages en rangordning efter priser, skal 
priserne opgives inklusive billetpriserne 
og alle gældende skatter, afgifter og 
gebyrer, der skal betales til 
luftfartsselskabet eller 
jernbanetransportselskabet, og som er 
obligatoriske og forudseelige på det 
tidspunkt, hvor de vises på skærmen.

2. Ved sammenstillingen og udvælgelsen 
af transportprodukter mellem to byer med 
henblik på medtagelse i en primær 
skærmpræsentation må der ikke 
diskrimineres mellem lufthavne eller 
jernbanestationer, der betjener samme by.

2. Ved sammenstillingen og udvælgelsen 
af transportprodukter mellem to byer med 
henblik på medtagelse i en primær 
skærmpræsentation må der ikke 
diskrimineres mellem lufthavne eller 
jernbanestationer, der betjener samme by.

3. Det skal fremgå klart, hvis der tilbydes 
andre flyvninger end ruteflyvninger. 
Forbrugeren har på anmodning ret til kun 
at få vist ruteflyvninger eller 
charterflyvninger i den primære 
skærmpræsentation.

3. Det skal fremgå klart, hvis der tilbydes 
andre flyvninger end ruteflyvninger. 
Forbrugeren har på anmodning ret til kun 
at få vist ruteflyvninger eller 
charterflyvninger i den primære 
skærmpræsentation.

4. Det skal klart fremgå, for hvilke 
flyvninger der foretages mellemlanding.

4. Det skal klart fremgå, for hvilke 
flyvninger der foretages mellemlanding.

5. Hvis en flyvning udføres af et andet 
luftfartsselskab end det, der er angivet med 
selskabskoden, skal det selskab, der faktisk 
udfører flyvningen, klart angives. Dette 
krav gælder i alle tilfælde, bortset fra 
kortvarige ad hoc-ordninger.

5. Hvis en flyvning udføres af et andet 
luftfartsselskab end det, der er angivet med 
selskabskoden, skal det selskab, der faktisk 
udfører flyvningen, klart angives. Dette 
krav gælder i alle tilfælde, bortset fra 
kortvarige ad hoc-ordninger.

6. Oplysninger om pakkeprodukter - dvs. 
en på forhånd fastlagt kombination af 
transport og andre ydelser, som ikke er 
direkte knyttet til transport, og som 
udbydes til salg til en samlet pris - vises 
ikke i den primære skærmpræsentation.

6. Oplysninger om pakkeprodukter - dvs. 
en på forhånd fastlagt kombination af 
transport og andre ydelser, som ikke er 
direkte knyttet til transport, og som 
udbydes til salg til en samlet pris - vises 
ikke i den primære skærmpræsentation.

6a. Abonnenten kan vælge, om 
rejsemulighederne i den primære 
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skærmrepræsentation skal opstilles efter 
priser eller efter følgende:
(i) uafbrudte rejsemuligheder opstillet 
efter afrejsetidspunkt
(ii) alle andre rejsemuligheder opstillet 
efter rejsetid.
6b. Ingen rejsemulighed må angives mere 
end én gang i en primær 
skærmpræsentation, jf. dog punkt 6e.
6c. Når rejsemuligheder opstilles i 
rækkefølge i overensstemmelse med stk. 
6a, nr. i) og ii), for alle flyvninger med en 
rejsetid på op til 90 minutter, skal alle de 
bedste alternative togrejser, herunder 
indirekte rejser, vises på første side i den 
primære skærmpræsentation.
6d. Når et CRS tilbyder rejsemuligheder 
mellem de samme to byer med indirekte 
flyvninger eller som en kombination af 
ruteflyvning og togrejse, skal mindst den 
bedst mulige ruteflyvning og togrejse vises 
i den primære skærmpræsentation.
6e. Hvis luftfartsselskaber foretager 
flyvninger i henhold til code share-aftaler, 
skal de individuelle selskabskoder klart 
angives, men kun en gang, og det skal 
angives, hvilket luftfartsselskab, der rent 
faktisk foretager flyvningen.

Begrundelse

I punkt 2 i bilag I henvises der til billetpriser. Dette kan være forvirrende, da definitionen af 
"billetpris" ikke nødvendigvis omfatter alle elementer i prisen. Med henblik på at sikre 
maksimal prisgennemskuelighed, vil virkningen af foranstaltningen være større, hvis der 
henvises direkte til prisen i stedet for billetprisen.

I forbindelse med kortere distancer bør brugbare alternative togrejser også vises i den 
primære skærmpræsentation med henblik på at fremme en mere miljøvenlig transportmåde.

Når der til en destination tilbydes rejsemuligheder med indirekte flyvninger, skal den primære 
skærmpræsentation kunne vise den bedst mulige ruteflyvning og togrejse, hvis en sådan 
findes.

Ændringsforslaget giver mulighed for en undtagelse i forbindelse med code share-aftaler for 
ikke at afskrække fra denne form for aftaler, som giver især små luftfartsselskaber mulighed 
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for at tilbyde deres passagerer større netværk. Det er imidlertid vigtigt at undgå skærmfyld i 
forbindelse med visning af code share-flyvninger, og CRS-leverandører bør rent teknisk 
tilpasse deres tjenester, så dette undgås. Forbrugerne bør drage fordel af bedre oplysninger.
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BEGRUNDELSE

Adfærdskodeksen for edb-reservationssystemer (herefter CRS) regulerer, hvordan 
rejsereservationer forvaltes af luftfartsselskaber og jernbanetransportselskaber, CRS og 
rejsebureauer. Forslaget fra Kommissionens meddelelse har til formål at reformere kodeksen, 
der blev oprettet i 1989 ved forordning 2299/89 og ændret ved forordning 3089/93 og 323/99, 
ved at forstærke konkurrencen mellem CRS. Kodeksen gælder hovedsageligt for 
flyreservationer, men den finder også anvendelse på jernbanedrift, der er integreret i et 
lufttransport-CRS.

Denne adfærdskodeks blev udarbejdet under nogle helt andre markedsvilkår end dem, der er 
nu. Størstedelen af flyreservationer blev foretaget af CRS, der hovedsageligt var ejet eller 
kontrolleret af luftfartsselskaber. Adfærdskodeksen blev oprettet for at fremme 
gennemsigtigheden og for at forhindre markedsmisbrug eller konkurrenceforvridning gennem 
et sæt ad hoc-regler. Kodeksen bliver dog dårligere og dårligere tilpasset de nye 
markedsvilkår, dereguleringen af andre CRS-markeder i verden, udviklingen af alternative 
distributionskanaler og luftfartsselskabernes formindskede ejerskab i CRS.

I dag vurderes omfanget af den årlige markedsomsætning, der affødes af de virksomheder, der 
yder CRS-tjenester, til at have en værdi af næsten 8 mia. euro (GD TREN, 2006), mens det 
europæiske fælles rejsemarked blev vurderet til 88,2 mia. dollars i 2005 (beretningen fra 
PhoCusWright Corporate Travel Distribution fra 2006) og forventes at stige med 11 % over 
de næste tre år.

Kommissionens forslag

Hovedformålet med Kommissionens forslag er, at luftfartsselskaber og CRS skal have 
mulighed for frit at forhandle om vilkårene for distribution af luftfartstjenester. Systemer bør 
konkurrere på pris og på kvaliteten af deres ydelser. Kommissionen anerkender dog, at der 
skal være en balance mellem behovet for at tillade mere konkurrence og behovet for 
grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger. Da de interesserede parter blev konsulteret, 
forklarede de, at der stadig er behov for nogle beskyttelsesregler: hovedsageligt for at sikre 
lige konkurrence over for "modertransportselskaber", for at sikre bestemmelsen om neutrale 
CRS-skærmpræsentationer, og for at garantere beskyttelse af personoplysninger.

Kommissionens forslag foretager ikke ændringer, hvad angår definitionen af et 
modertransportselskab, hvorved dobbeltkriteriet om ejerskab og effektiv kontrol bibeholdes. 
Kommissionens forslag forenkler reglerne omkring CRS, navnlig med hensyn til deres 
kontraktuelle forhold med luftfartsselskaber, hvilket tillader større forhandlingsfrihed, hvad 
angår indhold og billetpriser. Med hensyn til databånd med markedsføringsinformationer 
(MIDT) foreslår Kommissionen dog en ændring af den nuværende kodeks. Ved at fjerne 
muligheden for identifikation af rejsebureauer inden for disse informationer sigter 
Kommissionen mod at undgå luftfartsselskabernes mulige indflydelse på rejsebureauer og 
deres distributionsmetoder.

Forslagets vigtigste områder
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Regler for modertransportselskaber

I de senere år har luftfartsselskaberne frigjort sig fra CRS-ejerskab. Der er dog stadig en 
undtagelse: Amadeus. Det ejes bl.a. af tre luftfartsselskaber, som er mindretalsaktionærer; Air 
France, Iberia og Lufthansa1. Hvor meget strategisk indflydelse, dette ejerskab giver dem, står 
ikke klart, men der er helt sikkert behov for beskyttelsesforanstaltninger mod et muligt 
misbrug. Uden disse ville det måske være muligt for et CRS at favorisere 
modertransportselskabet hvad angår indhold, rettidighed osv. Så vidt vides er der i dag ingen 
CRS, der ejer en del af et luftfartsselskab.

Databånd med markedsføringsinformationer (MIDT)

MIDT er reservationsoplysninger, der behandles og sælges af et CRS til luftfartsselskaber. 
MIDT-data kan tilføje større værdi til adskillige luftfartsselskabers kerneaktiviteter, navnlig 
salg og markedsføring, netværksplanlægning, prissætning og forvaltning af indtægter. Dette 
kan hjælpe luftfartsselskaber med at forstå markedsudviklingen og oplysninger om 
konkurrenter. På grund af alternative distributionskanaler for reservationer er værdien af 
denne information blevet mindre og mindre, da den ikke er repræsentativ for hele markedet. 
Mens størstedelen af CRS-leverandørerne og luftfartsselskaberne gerne fortsat ville have, at 
identifikationen af rejsebureauer skal være tilgængelig i MIDT, anmoder rejsebureauerne om, 
at dette bliver fjernet fra MIDT, fordi luftfartsselskaberne så muligvis kan lægge pres på 
rejsebureauer for at reducere deres reservationer hos konkurrerende luftfartsselskaber.

Skærmpræsentation

Skærmpræsentationer er dem, der anvendes af rejsebureauet til at bestille CRS-information. 
Deres software forsynes sædvanligvis af CRS til rejsebureauet som en del af deres 
forretningskontrakt. Det er af afgørende betydning, at den information, der gives af CRS til 
rejsebureauet er neutral og retfærdig2.

Ordførerens kommentarer

Ordføreren mener, at Kommissionens mål om at tillade luftfartsselskaber og CRS at forhandle 
indhold og billetpriser er et godt initiativ. På nuværende tidspunkt medfører den manglende 
konkurrence højere CRS-reservationsgebyrer. I medfør af revisionen ville CRS være nødt til 
at konkurrere mere aggressivt med hinanden om luftfartsselskabernes deltagelse på grundlag 
af lavere reservationsgebyrer og bedre servicekvalitet3. Ordføreren er opsat på, at dette 
centrale formål bibeholdes. 

Kommissionens forslag giver også mulighed for tilstrækkelig beskyttelse af 

1 Luftfartselskabers ejerskab i Amadeus: Air France 23 %, Iberia 11 %, Lufthansa 11 %, BC Partners og Cinven 
53 % (EU - GD TREN konsekvensanalyse, SEK/2007/1496).
2 Den "primære" skærmpræsentation er den første skærm, rejsebureauet ser, og dog skal dens betydning ikke 
overdrives, da rejsebureauet i de fleste tilfælde foretager en mere detaljeret søgning i sekundære 
skærmpræsentationer.
3 Forhandlingsfrihed medfører typisk, at luftfartsselskabet tegner det såkaldte fulde typeprogram, hvorved de 
stiller alle deres billetpriser til CRS' rådighed i bytte for lavere reservationsgebyrer – Kommissionens 
orientering, marts 2008.
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personoplysninger, selv om ordførerens ændringsforslag til Kommissionens forslag styrker 
den retlige sikkerhed. 

Nogle elementer i Kommissionens forslag er dog utilfredsstillende. Definitionen af 
modertransportselskab (artikel 2, litra g)) er misvisende. En nyere undersøgelse fra GD 
COMP konkluderede, at Lufthansa ikke kunne betragtes som et modertransportsselskab for 
Amadeus1. Air France, Iberia og Lufthansa betragter ikke sig selv som 
modertransportselskaber. Kort sagt siger de alle, at det kun drejer sig om finansielle 
investeringer. 

For at besvare det meget omdiskuterede spørgsmål om, hvorfor luftfartsselskaber skulle 
foretrække at være modertransportselskab på trods af de byrder, som adfærdskodeksen 
pålægger dem, skal det bemærkes, at hvis luftfartsselskabernes deltagelse i CRS' kapital i 
tidligere tider kunne retfærdiggøres af deres interesse for at fremme opstarten af en effektiv 
kommunikationskanal for markedsinformation, kan dette i dag ikke retfærdiggøres. Denne 
situation har ændret sig, eftersom CRS med tiden blev uafhængige enheder som følge af 
frigørelsen for ejerskab. 

Det er derfor berettiget at konkludere, at de fordele, luftfartsselskaberne forventer sig ved at 
eje CRS, her mere at gøre med "konkurrencemæssige" gevinster (dvs. med særlige vilkår eller 
med risikoen for at blive diskrimineret) og strategiske grunde frem for udelukkende med 
omkostninger. Risikoen for misbrug er i særdeleshed stor, når et dominerende luftfartsselskab 
deltager i et dominerende CRS (som det f.eks. er tilfældet på det franske, tyske og spanske 
marked) 2.

Ordføreren mener, at dette bør præciseres, og at definitionen skal indsnævres. Selv om det 
generelt er sådan, at jo større deltagelse i ejerskabet, desto nemmere er muligheden for at opnå 
særlige vilkår, ville det være svært at angive en grænse for, hvornår risikoen for 
diskrimination kan forventes3.

I lyset af dette råder ordføreren udvalget til ikke at pålægge et forbud eller en grænse for 
luftfartsselskabernes deltagelse i et CRS' kapital, men til i stedet at pålægge et utvetydigt 
vilkår: Ethvert luftfartsselskabs kapitalinvestering i et CRS skal medføre overensstemmelse 
med artikel 10. Dette betyder, at et CRS' modertransportselskab skal give andre CRS samme 
billetprisinformation, som det giver sit eget CRS. Dette giver en beskyttelse mod, at 
modertransportselskaber diskriminerer og misbruger sin dominerende position over for 

1 I sagen om kontrol med virksomhedssammenslutninger M. 3717 af 16. marts 2005 fandt GD Konkurrence, at 
Amadeus delvist kontrolleres alene af BC Partner og Cinven s.m.b.a.
2 Se uddybet orienterende note om "Revisionen af adfærdskodeksen for edb-reservationssystemer (CRS)", 
Europa-Parlamentet, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, s. 15.
3 I en tidligere sag (BAT/Reynolds mod Kommissionen - dom af 17.11.1987, sag 142 og 156/1984) fastslog 
Domstolen, at "selv om et selskabs erhvervelse af en kapitalandel i en konkurrerende virksomhed ikke i sig selv 
udgør nogen konkurrencebegrænsning, kan en sådan erhvervelse ikke desto mindre tjene som redskab til at 
påvirke de berørte selskabers forretningsdispositioner på en sådan måde, at der sker en begrænsning eller 
fordrejning af konkurrencen på det marked (...). Dette vil ganske særligt være tilfældet, dersom det investerende 
selskab i medfør at kapitalerhvervelsen eller tillægsbestemmelser til aftalen opnår retlig eller faktisk kontrol 
over det andet selskabs forretningsdispositioner, eller dersom aftalen indebærer et kommercielt samarbejde 
mellem selskaberne eller skaber en struktur, der kan bruges til et sådant samarbejde" (stk. 37 - fremhævelser 
tilføjet). Se side 14, op cit.
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luftfartsselskaber og jernbaneselskaber uden ejerskab i CRS.

Med hensyn til MIDT (artikel 7) foreslår ordføreren et kompromis, der tillader identifikation 
af rejsebureauer i MIDT, hvis der er enighed om dette mellem rejsebureauet og CRS. 
Ordføreren foreslår en kompensationsordning, hvorved rejsebureauet gives et vederlag i bytte 
for en sådan identifikation.

De ovenstående forslag skal overvejes i henhold til, at vi befinder os i en sektor med 
adskillige involverede aktører, hovedsageligt luftfartsselskaber og jernbanetransportselskaber, 
CRS, rejsebureauer og forbrugere. Eftersom Kommissionen ikke har fremlagt en vurdering af 
sin konsekvensanalyse af MIDT, bør gennemgangen omfatte alle elementer i forbindelse med 
rejsedistribution. Enhver beslutning om at lovgive inden for et distributionselement skal tage 
højde for relevansen og konsekvenserne for andre områder. Hvis identifikationen af 
rejsebureauerne i MIDT f.eks. begrænses, som Kommissionen har foreslået, kan dette 
resultere i en monopolsituation fra eksisterende lignende systemer til datamarkedsføring fra 
luftfartsselskaber, dvs. IATA PaxIs. 

Bestemmelser om skærmpræsentationer er først og fremmest blevet indsat i rækkefølge for 
at komme forbrugernes behov til gode. Kriterier for rækkefølge skal være retfærdige og skal 
have til formål at hjælpe rejsebureauerne med at give forbrugeren et klart valg af 
rejsemuligheder. Disse kan betragtes som yderligere beskyttelsesforanstaltninger mod 
misbrug. Ordføreren ser dette som en mulighed for CRS til at udvikle mere brugervenlige og 
detaljerede søgemuligheder. Slutteligt er bestemmelserne om revision af 
modertransportselskaberne indsat for at øge sektorens gennemsigtighed.
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ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS
on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of 
his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France
British Airways
Lufthansa
SAS
IATA
Cabinet DN, on behalf Amadeus
APCO, on behalf Sabre Holdings
Travelport
Business Travel Coalition
ECTAA
ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields
ABTA
BEUC

* NON EXHAUSTIVE LIST
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27.5.2008

UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG 
FORBRUGERBESKYTTELSE

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-
reservationssystemer
(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

Rådgivende ordfører: Wolfgang Bulfon

KORT BEGRUNDELSE

Adfærdskodeksen for edb-reservationssystemer (CRS - Computerised Reservation Systems) 
omhandler bestilling af billetter til luftfarts- og jernbaneselskaber via rejsearrangører, der 
benytter CRS. Siden forordningens ikrafttrædelse i 1989 er den blevet revideret to gange (i 
1993 og 1999). Formålet med den forestående tredje revision er at styrke konkurrencen 
mellem CRS'er gennem en delvis liberalisering af adfærdskodeksen.

Ordføreren erkender, at en revision af denne adfærdskodeks for CRS'er vil kunne medføre 
større fleksibilitet og en forbedring af udbuddet. Der er dog også bekymring for, at visse 
selskabers dominerende stilling på markedet ville kunne blive yderligere styrket, idet den 
nuværende struktur af det europæiske luftfartsmarked betyder, at nationale luftfartsselskaber 
på grund af deres dominans på hjemmemarkederne har en privilegeret stilling.

Sammenkoblingen af flyselskaber, CRS og rejsearrangører, der er dominerende på markedet, 
betyder, at uafhængige rejsearrangører fremover vil blive tvunget til at deltage i specifikke 
CRS'er for at få oplysninger om hele udbuddet af priser og ledig kapacitet hos visse 
flyselskaber. 

Ud over den øgede konkurrence kommer liberaliseringen af adfærdskodeksen også til at 
betyde, at oplysningerne om pris og ledig kapacitet i større omfang vil blive fragmenteret. 
Dette er en udvikling, man allerede nu ser i form af flyselskabernes udvikling af alternative 
salgskanaler. 

Ordføreren frygter hovedsageligt, at den konkurrencemæssige situation vil blive forværret for 
de små og mellemstore rejsearrangører, idet de ikke råder over tilstrækkelige midler til at 
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kunne indgå aftaler med flere CRS'er og ville være nødsaget til at benytte flyselskabernes 
direkte salgskanaler for at kunne få adgang til alle tjenesteydelser. Prisen for den endelige 
forbruger vil således kunne stige.

Ordføreren støtter foranstaltningerne i artikel 10 for at få moderluftfartsselskaber til at give 
alle CRS-udbydere de samme oplysninger om pris og ledig kapacitet ("full content"). Dette 
gælder også for de udbydere, de ikke har indgået en aftale med. 

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at forhindre identificering af 
rejsearrangørerne i databånd med markedsføringsinformationer (MIDT'erne) ved at slette 
deres IATA-agenturnummer.

Ordføreren ønsker ligeledes, at prisstrukturen for det flysegment, der bliver udbudt via CRS, 
skal være så gennemsigtig som muligt, så alle afgifter, udgifter og gebyrer, som forbrugeren 
skal betale til rejseudbyderen, oplyses. Ekstra udgifter, der opkræves på et senere tidspunkt i 
forbindelse med en CRS-reservation, vil være forbudte.

Ordføreren anmoder i forbindelse med definitionen af de såkaldte moderluftfartsselskaber, at 
enhver direkte eller indirekte deltagelse af et fly- eller jernbaneselskab i et CRS skal føre til 
en klassificering som "moderluftfartsselskab". Han mener, at enhver form for ejerskab i 
CRS'er indebærer en vis grad af indflydelse. Alle luftfartsselskaber skal trække deres 
deltagelse i CRS'er tilbage for at kunne skabe retfærdige konkurrencebetingelser. 

Alle luftfarts- og jernbaneselskaber, som foretrækker fortsat at deltage i CRS'er, vil være 
bundet af foranstaltningerne i artikel 3a.

Ordføreren foreslår i forlængelse af artikel 17 i Kommissionens forslag, at der inden for 5 år 
fra forordningens ikrafttrædelse skal foretages periodisk gennemgang af forordningens 
gennemførelse tre gange. Denne gennemgang skal hovedsageligt omfatte forordningens 
effektivitet med hensyn til at sikre ikke-diskriminering og retfærdig konkurrence på markedet 
for CRS-tjenesteydelser samt vurdere disses indvirkningen på forbrugernes interesser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (9a) I overensstemmelse med forordning 
(…) om fælles regler for driften af 
lufttransporttjenester i Fællesskabet skal 
luftfartsselskaberne offentliggøre deres 
billetpriser inklusive alle gældende 
obligatoriske og forudseelige skatter, 
tillæg, afgifter og gebyrer. CRS-
skærmpræsentationer bør give 
oplysninger om billetpriser inklusive 
samme priskategorier for at sikre, at 
rejsebureauerne kan give deres kunder 
disse oplysninger.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at forbrugerne får præcise oplysninger om billetpriserne, og det er derfor 
afgørende, at alle aktører (lufttransportselskaber, CRS og rejsebureauer) er forpligtede til at 
gøre billetpriserne gennemskuelige. Dette er i overensstemmelse med ændringen af 
forordningen om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (som er 
under behandling).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (11a) Kommissionen bør regelmæssigt 
overvåge anvendelsen af denne 
forordning og især dens effektivitet med 
hensyn til at forhindre 
konkurrencebegrænsende og 
diskriminerende praksis på markedet for 
levering af rejsetjenesteydelser via CRS, 
især i forbindelse med luftfartsselskaber, 
som har snævre forbindelser til 
systemleverandører.

Begrundelse

Uden at foregribe resultaterne af konsekvensanalysen af modertransportselskaberne skal 
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Kommissionen være på vagt og sørge for at forebygge konkurrencebegrænsende praksis.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82. 

(12) Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82. 
Den supplerer de generelle 
konkurrenceregler, som fortsat gælder 
fuldt ud for misbrug af 
konkurrencemæssig stilling som f.eks. 
overtrædelse af antitrustlovgivningen eller 
misbrug af dominerende stilling.

Begrundelse

Denne adfærdskode skal bidrage til, at der bliver rimelige og lige vilkår for luftfartsselskaber 
inden for edb-reservationssystemer. Imidlertid er der ikke tale om en isoleret tekst. Den 
supplerer bestemmelserne i artikel 81 og 82.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2, litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
ejer eller effektivt kontrollerer en 
systemleverandør, samt ethvert 
luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer

g) "modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre: 

- ejer en eller flere kapitalandele i eller er 
berettiget til at udnævne højtstående 
ledere eller medlemmer af bestyrelsen, 
tilsynsrådet eller et andet ledelsesorgan 
hos en systemleverandør og
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- af Kommissionen er blevet anset for 
effektivt at kontrollere en 
systemleverandør, samt ethvert 
luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer.
Kommissionen kan på ethvert tidspunkt 
anmode et luftfartsselskab eller et 
jernbanetransportselskab, der ejer en eller 
flere kapitalandele i en systemleverandør, 
om at forelægge den alle de oplysninger, 
der anses for nødvendige for at fastslå 
dets mulige status som 
modertransportselskab.

Begrundelse

Definitionen skal præciseres. Faktisk er der ikke fastsat nogen bestemt grænse for, hvor stor 
deltagelsen i et CRS skal være for, at det får indflydelse på et dets forretningspolitik. Derfor 
skal alle selskaber, der ejer kapitalandele i et CRS, være omfattet, og det skal overlades til 
Kommissionens konkurrencemyndigheder at kontrollere, hvilke selskaber der effektivt 
kontrollerer et CRS. 

Anden del af ændringsforslaget vedrører forpligtelser vedrørende gennemskuelighed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En systemleverandør skal levere en eller 
flere primære skærmpræsentationer for 
hver individuel transaktion via 
vedkommendes CRS, og data fra de 
deltagende transportselskaber skal være 
indeholdt heri på en neutral og 
fyldestgørende måde og uden 
forskelsbehandling eller partiskhed. De 
kriterier, der anvendes i forbindelse med 
rækkefølgen, må ikke baseres på faktorer, 
der direkte eller indirekte er knyttet til 
luftfartsselskabets identitet, og de skal 
anvendes på alle deltagende 
transportselskaber uden diskrimination. 
Den eller de primære skærmpræsentationer 

1. En systemleverandør skal levere en eller 
flere primære skærmpræsentationer for 
hver individuel transaktion via 
vedkommendes CRS, og data fra de 
deltagende transportselskaber skal være 
indeholdt heri på en neutral, 
gennemskuelig og fyldestgørende måde og 
uden forskelsbehandling eller partiskhed. 
De kriterier, der anvendes i forbindelse 
med rækkefølgen, må ikke baseres på 
faktorer, der direkte eller indirekte er 
knyttet til luftfartsselskabets identitet, og 
de skal anvendes på alle deltagende 
transportselskaber uden diskrimination. 
Den eller de primære skærmpræsentationer 
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skal opfylde reglerne i bilag I. skal opfylde reglerne i bilag I.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når en forbruger får oplysninger 
gennem et CRS, skal udbyderen oplyse 
denne om den endelige pris, der skal 
betales for transportydelsen, herunder alle 
ekstra omkostninger og gebyrer, der vil 
blive opkrævet.

Begrundelse

Denne foranstaltning øger prisgennemsigtigheden for forbrugeren. Dette berører både 
online- og offlinerejseformidlere og er et supplement til prisgennemsigtigskravene i den nyligt 
vedtagne bestemmelse om driften af lufttransporttjenester (den reviderede tredje pakke), som 
stiller samme krav til flyselskaberne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent. 

b) De deltagende transportselskaber må 
ikke bruge oplysningerne til at påvirke 
abonnentens valg på utilbørlig vis.

 

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
klage eller på eget initiativ konstaterer, at 
denne forordning er overtrådt, kan den ved 
en beslutning pålægge de deltagende 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at bringe 
den pågældende overtrædelse til ophør.

Hvis Kommissionen på grundlag af en 
klage eller på eget initiativ konstaterer, at 
denne forordning er overtrådt, kan den ved 
en beslutning pålægge de deltagende 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at bringe 
den pågældende overtrædelse til ophør. I 
undersøgelser af eventuelle overtrædelser 
tages der fuldt hensyn til resultaterne af 
en eventuel undersøgelse i henhold til 
traktatens artikel 81 og 82.

Begrundelse

CRS-kodeksen erstatter ikke, men supplerer de generelle konkurrencebestemmelser, som 
forbliver fuldt ud gældende.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at udføre de opgaver, som 
den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed.

Med henblik på at udføre de opgaver, som 
den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed, 
herunder specifikke undersøgelser, især 
af spørgsmål, der er omfattet af artikel 4, 
7 og 11 i denne forordning.

Begrundelse

Kommissionen bør have vide beføjelser til at sørge for, at adfærdskodeksen overholdes.

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger regelmæssigt 
anvendelsen af denne forordning, om 
nødvendigt ved hjælp af specifikke 
undersøgelser, jf. artikel 13. Den 
undersøger især forordningens effektivitet 
med hensyn til at sikre ikke-
forskelsbehandling og loyal konkurrence 
på markedet for CRS-tjenester.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag I – punkt -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 -1. Rejsemuligheder i den primære 
skærmpræsentation rangordnes efter 
abonnentens valg enten efter billetpriser 
eller i følgende rækkefølge:
a) direkte rejsemuligheder rangordnet 
efter afrejsetidspunkt
b) andre rejsemuligheder rangordnet efter 
rejsens samlede varighed.

Begrundelse

Abonnenten skal have flere valgmuligheder.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag I - punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det skal klart fremgå, for hvilke 
flyvninger der foretages mellemlanding. 

4. Det skal klart fremgå, for hvilke 
flyvninger der foretages mellemlanding, og 
varigheden af mellemlandingerne skal 
vises på skærmen.
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Begrundelse

Forbrugeren skal kunne træffe det bedste valg ud fra hans/hendes interesser.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-
reservationssystemer
(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

Rådgivende ordfører: Philip Bradbourn

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Personoplysninger bør behandles 
inden for rammerne af et CRS' aktiviteter 
udelukkende med henblik på at foretage 
reservationer eller udstede billetter til 
transportprodukter. Medlemsstaternes 
eller tredjelandes kompetente 
politimyndigheder bør ikke være berettiget 
til adgang til personoplysningerne i CRS.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent.

b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
og EU's relevante databeskyttelseslove.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Drejer det sig om særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8 i direktiv 
95/46/EF, må sådanne oplysninger alene 
behandles, når den registrerede har givet sit 
udtrykkelige samtykke til behandlingen af 
disse oplysninger.

3. Drejer det sig om særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8 i direktiv 
95/46/EF, må sådanne oplysninger alene 
behandles, når den registrerede har givet sit 
udtrykkelige og informerede samtykke til 
behandlingen af disse oplysninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Oplysninger, der kontrolleres af 
systemleverandøren, vedrørende 
enkeltbestillinger skal lagres offline senest 
72 timer efter, at det sidste element i 
enkeltbestillingen er blevet 
færdigbehandlet, og tilintetgøres senest 3 
år efter. Der gives kun adgang til sådanne 

4. Oplysninger, der kontrolleres af 
systemleverandøren, vedrørende 
enkeltbestillinger skal lagres offline senest 
72 timer efter, at rejsen vedrørende 
enkeltbestillingen er blevet gennemført, og 
tilintetgøres senest 3 år efter. Der gives kun 
adgang til sådanne data i tilfælde af 
faktureringstvister.
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data i tilfælde af faktureringstvister.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Markedsførings-, reservations- og 
salgsoplysninger, der stilles til rådighed af 
et CRS, må ikke hverken direkte eller 
indirekte indeholde identifikation af 
fysiske personer eller i givet fald de 
organisationer eller selskaber, på hvis 
vegne de handler.

udgår

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Sikkerhedsreglerne i forbindelse med 
behandling af oplysninger som fastsat i 
direktiv 95/46/EF finder anvendelse; de 
kan suppleres med særlige 
sikkerhedsregler vedtaget for data, som 
behandles af CRS. Der træffes endvidere 
de nødvendige forholdsregler med henblik 
på at sikre, at de forskellige typer 
oplysninger i CRS behandles separat i 
overensstemmelse med deres forskellige 
funktioner.

Begrundelse

CRS kan fungere som global grænseflade for luftfartsselskaber, men også som leverandør af 
tjenester for et specifikt luftfartsselskab. Der bør således træffes specifikke forholdsregler om 
sikkerhed med henblik på entydigt at isolere oplysningerne ud fra deres forskellige funktioner.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Med henblik på at udføre de opgaver, 
som den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed.

13. Med henblik på at udføre de opgaver, 
som den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed, 
navnlig vedrørende spørgsmål, der 
henhører under artikel 4, 7 og 11, dog 
under forbehold af de strengeste 
databeskyttelseskrav i den eller de 
pågældende medlemsstater.
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