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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia 
paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä
(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0709),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan ja 
80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0418/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
lausunnot (A6-0248/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) On tarpeen luoda tehokasta 
kilpailua osallistuvien 
liikenteenharjoittajien ja 
emoliikenteenharjoittajien välille ja 
varmistaa, että lentoliikenteen 
harjoittajiin sovelletaan syrjimättömyyden 
periaatetta riippumatta siitä, 
osallistuvatko he TPJ:ään.
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Perustelu

Käytännesäännöillä olisi pyrittävä edistämään kilpailua ja estämään lentoyhtiöiden 
syrjiminen TPJ:ssä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Emoliikenteenharjoittajiin olisi 
avoimuuden ja markkinoiden 
verrannollisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi sovellettava 
erityissääntöjä, kun ne osallistuvat 
TPJ:ään pääomasijoittajina.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että emoliikenteenharjoittajien olisi markkinoiden vääristymisen 
välttämiseksi noudatettava lisäsääntöjä, kuten 10 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Yhden tai useamman 
emoliikenteenharjoittajan määräävän 
markkina-aseman mahdollisten 
väärinkäytösten estämiseksi olisi voitava 
turvautua EY:n kilpailulainsäädäntöön ja 
ottaa käyttöön menettelyjä tätä varten.

Perustelu

Yleisiä kilpailusääntöjä koskevaa viittausta olisi vahvistettava. Käytännesäännöt eivät korvaa 
vaan täydentävät kilpailusääntöjä.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Järjestelmätoimittajien olisi pidettävä 
TPJ:t selvästi erillään lentoyhtiöiden 
sisäisistä varausjärjestelmistä ja pidättyä 
varaamasta jakelutoimintoja 
emoliikenteenharjoittajilleen, jotta 
emoliikenteenharjoittajalla ei olisi 
etuoikeutettua pääsyä TPJ:ään.

(6) Järjestelmätoimittajien olisi pidettävä 
TPJ:t selvästi erillään lentoyhtiöiden 
sisäisistä tai muista varausjärjestelmistä ja 
pidätyttävä varaamasta jakelutoimintoja 
emoliikenteenharjoittajilleen, jotta 
emoliikenteenharjoittajalla ei olisi 
etuoikeutettua pääsyä TPJ:ään.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Puolueettoman näytön käyttäminen 
lisää osallistuvien liikenteenharjoittajien 
tarjoamia liikennetuotteita ja -palveluja 
koskevaa avoimuutta ja vahvistaa 
kuluttajien luottamusta.

Perustelu

Ryhmittelyperusteiden on oltava oikeudenmukaisia ja niiden on autettava matkatoimistoja 
antamaan kuluttajille selkein matkustusvaihtoehtojen valikoima.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Järjestelmätoimittajien olisi 
varmistettava, että TPJ:n 
markkinointitiedot ovat kaikkien 
osallistuvien liikenteenharjoittajien 
saatavilla ketään syrjimättä, eikä 
liikennepalvelujen tarjoajilla tulisi olla 
mahdollisuutta vaikuttaa 
epäasianmukaisesti tällaisten tietojen 

(8) Järjestelmätoimittajien olisi 
varmistettava, että TPJ:n 
markkinointitiedot ovat kaikkien 
osallistuvien liikenteenharjoittajien 
saatavilla ketään syrjimättä, eikä 
liikennepalvelujen tarjoajilla tulisi olla 
mahdollisuutta vaikuttaa 
epäasianmukaisesti tällaisten tietojen 
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avulla matkatoimiston valintaan. avulla matkatoimiston valintaan tai 
kuluttajan valintaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Lentoliikennetuotteisiin liittyviä linja-
autopalveluja tai lentoliikenteen ohella 
tarjottavia rautatieliikennetuotteita 
koskevat tiedot olisi tulevaisuudessa 
esitettävä TPJ:n pääasiallisella näytöllä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b. TPJ:n olisi tulevaisuudessa 
sisällettävä helposti ymmärrettävää tietoa 
lennon CO2-päästöistä ja 
polttoainekulutuksesta. Tämä voitaisiin 
näyttää keskimääräisenä 
polttoainekulutustietona per 
henkilö/litra/100 km ja keskimääräisinä 
CO2-päästöinä per henkilö/g/km, ja sitä 
voitaisiin verrata alle viiden tunnin 
matkoilla parhaan vaihtoehtoisen juna-
/linja-autoyhteyden tietoihin.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
tietokonepohjaisiin 
paikanvarausjärjestelmiin, jäljempänä 
"TPJ", jotka sisältävät 
lentoliikennetuotteita ja joita tarjotaan 
käytettäviksi tai käytetään yhteisön 
alueella.

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
tietokonepohjaisiin 
paikanvarausjärjestelmiin, jäljempänä 
"TPJ", jotka sisältävät 
lentoliikennetuotteita ja joita tarjotaan 
käytettäviksi tai käytetään yhteisössä.

Perustelu

Rautatieliikenteen palveluja olisi käsiteltävä samalla tavalla kuin lentoliikenteen palveluja.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan myös 
rautatieliikennetuotteisiin, jotka on 
lentoliikennetuotteiden ohella otettu 
mukaan TPJ:n pääasialliseen näyttöön.

Tätä asetusta sovelletaan myös 
rautatieliikennetuotteisiin, jotka on 
lentoliikennetuotteiden ohella otettu 
mukaan TPJ:n pääasialliseen näyttöön, kun 
sitä tarjotaan käytettäväksi tai käytetään 
yhteisössä.

Perustelu

Rautatieliikenteen palveluja olisi käsiteltävä samalla tavalla kuin lentoliikenteen palveluja.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) "tietokonepohjaisella 
paikanvarausjärjestelmällä" 
tietokonepohjaista järjestelmää, jossa on 
tietoja muun muassa useamman kuin yhden 
lentoliikenteen harjoittajan reiteistä ja 
aikatauluista, vapaista paikoista, 
kuljetusmaksuista ja liitännäispalveluista, 
sellaisin toiminnoin tai ilman sellaisia 
toimintoja, joiden avulla voidaan tehdä 
paikanvarauksia tai kirjoittaa lippuja, 
sikäli kuin tilaajat voivat käyttää joitakin 
tai kaikkia näistä palveluista;

(d) "tietokonepohjaisella 
paikanvarausjärjestelmällä" 
tietokonepohjaista järjestelmää, jossa on 
tietoja muun muassa useamman kuin yhden 
lentoliikenteen harjoittajan reiteistä ja 
aikatauluista, vapaista paikoista ja 
kuljetusmaksuista ja paikanvaraus- tai 
lipunkirjoitustoiminnot tai ilman tällaisia 
toimintoja, sikäli kuin tilaajat voivat 
käyttää joitakin tai kaikkia näistä 
palveluista;

Perustelu

Nykyinen sanamuoto aiheuttaa sekaannusta TPJ:ien määritelmän sekä tilaajien käytettävissä 
olevien liitännäispalvelujen suhteen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

(g) "emoliikenteenharjoittajalla" 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa omistaa 
järjestelmätoimittajan tai tosiasiallisesti 
käyttää siinä määräysvaltaa, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa;

(g) "emoliikenteenharjoittajalla" 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa käyttää määräysvaltaa tai 
on mukana pääomasijoituksissa tai jolla 
on lain mukaisia oikeuksia ja edustus 
järjestelmätoimittajan johtokunnassa, 
hallintoneuvostossa tai muussa 
hallintoelimessä, sekä lentoliikenteen 
harjoittajaa tai rautatieliikenteen 
harjoittajaa, jonka kyseinen 
emoliikenteenharjoittaja omistaa tai jossa 
se tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa;
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Perustelu

Määritelmää olisi täsmennettävä ja laajennettava, jotta järjestelmäntoimittajan 
pääomajärjestelyihin pohjautuva liikenteenharjoittajien vaikutusvalta kyetään ottamaan 
asianmukaisesti huomioon. On perusteltua päätellä, että lentoyhtiöt odottavat saavansa 
TPJ:ien omistamisesta etua pikemminkin kilpailuhyötynä kuin kustannusten kannalta. 
Väärinkäytösten riski on erityisen suuri kun määräävässä markkina-asemassa oleva 
lentoyhtiö osallistuu määräävässä markkina-asemassa olevan TPJ:n toimintaan. 
Syrjintäriskin olettamista koskevaa kynnysarvoa on vaikea määrittää. 
Emoliikenteenharjoittajilla ei pitäisi olla aiheetonta vaikutusvaltaa TPJ-toimittajiin. Siksi 
oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden varmistamiseksi tarvitaan tiukempia 
emoliikenteenharjoittajia sääntöjä.

 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) "osallistumisella 
järjestelmätoimittajan 
pääomasijoituksiin" yhdistelmää, johon 
kuuluvat lentoliikenteen harjoittajan tai 
rautatieliikenteen harjoittajan 
järjestelmätoimittajaan tekemän 
investoinnin puhtaasti taloudellinen arvo 
sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan 
tai rautatieliikenteen harjoittajan 
omistusoikeus järjestelmätoimittajassa;

Perustelu

Pelkän taloudellisen investoinnin TPJ:ään ei pitäisi johtaa lentoliikenteen tai 
rautatieliikenteen harjoittajan määrittelemiseen "emoliikenteenharjoittajaksi". Vasta jos 
investointiin liittyy omistusoikeuksien hankkiminen, lentoliikenteen tai rautatieliikenteen 
harjoittaja olisi katsottava "emoliikenteenharjoittajaksi", jolloin sen on noudatettava 
10 artiklan säännöksiä. Tämä tarkoittaa, että satunnaisia investointeja, jotka eivät anna 
mahdollisuutta käyttää vaikutusvaltaa järjestelmätoimittajan yritystoimintaan, ei oteta 
huomioon.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h kohta

Komission teksti Tarkistus

h) "tosiasiallisella määräysvallalla" 
suhdetta, joka perustuu oikeuksiin, 
sopimuksiin tai muihin keinoihin, joilla 
erikseen tai yhdessä ja ottaen huomioon 
tosiasialliset ja lainsäädännölliset 
näkökohdat annetaan mahdollisuus 
suoraan tai välillisesti käyttää 
ratkaisuvaltaa yrityksessä, erityisesti:

h) "määräysvallalla" suhdetta, joka 
perustuu oikeuksiin, sopimuksiin tai 
muihin keinoihin, joilla erikseen tai 
yhdistelmänä ja ottaen huomioon 
tosiasialliset ja lainsäädännölliset 
näkökohdat annetaan mahdollisuus käyttää 
ratkaisuvaltaa yrityksessä, erityisesti:

i) antamalla oikeus käyttää kaikkia 
yrityksen varoja tai osaa niistä;

i) antamalla omistusoikeus tai 
käyttöoikeus yrityksen kaikkiin tai osaan 
niistä;

ii) oikeuksin tai sopimuksin, joiden nojalla 
saadaan ratkaisuvalta yrityksen 
toimielinten kokoonpanoon, äänestyksiin 
tai päätöksiin taikka muutoin yrityksen 
liiketoimien hoitamiseen; 

ii) oikeuksin tai sopimuksin, joiden nojalla 
saadaan ratkaisuvalta yrityksen 
toimielinten kokoonpanoon, äänestyksiin 
tai päätöksiin;

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan käytännesääntöjen ja kilpailupolitiikan yhtenevyyttä. Käyttämällä 
samoja määritelmiä kuin yrityskeskittymien valvonnasta annetussa asetuksessa voidaan 
käyttää samoja perusteita arvioitaessa määräysvaltaa.

Koska määritelmät on laajalti testattu yrityskeskittymien valvonnassa, niiden soveltaminen 
TPJ:iin on johdonmukaista, varsinkin koska ne ovat kilpailupolitiikassa tunnustettuja 
suuntaviivoja määräysvallan rakenteen arvioinnissa.

Vähemmistöomistus voi, vaikka omistusosuus olisi hyvin pieni, tarjota 
"emoliikenteenharjoittajan" aseman, jos siihen liittyy osallistuminen TPJ:n strategiseen 
päätöksentekoon. Näin käy, jos lentoliikenteen harjoittajalla on mahdollisuus käyttää 
ratkaisuvaltaa TPJ:ssä siten, että sillä on valtaa estää toimia, joilla määritellään TPJ:n 
strateginen kaupallinen toiminta.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liittää osallistuvan liikenteenharjoittajan 
kanssa tekemäänsä sopimukseen 
kohtuuttomia ehtoja tai vaatia sellaisten 
lisäehtojen hyväksymistä, jotka luonteensa 
vuoksi tai kauppatavan mukaan eivät liity 
sen TPJ:ään osallistumiseen;

a) liittää osallistuvan liikenteenharjoittajan 
kanssa tekemäänsä sopimukseen syrjiviä 
ehtoja tai vaatia sellaisten lisäehtojen 
hyväksymistä, jotka luonteensa vuoksi tai 
kauppatavan mukaan eivät liity sen 
TPJ:ään osallistumiseen;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään termiin "kohtuuton" liittyvät sekaannukset.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asettaa TPJ:äänsä osallistumisen 
ehdoksi, että osallistuva 
liikenteenharjoittaja ei saa samanaikaisesti 
osallistua toiseen järjestelmään.

b) asettaa TPJ:äänsä osallistumisen 
ehdoksi, että osallistuva 
liikenteenharjoittaja ei saa samanaikaisesti 
osallistua toiseen järjestelmään tai että 
osallistuva liikenteenharjoittaja ei saa 
vapaasti käyttää vaihtoehtoisia 
varausjärjestelmiä, esimerkiksi omaa 
internet-varausjärjestelmäänsä tai 
puhelinpalvelukeskuksia.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään se, että TPJ voisi kiertää lentoliikenteen harjoittajien 
neuvotteluvapauden kieltämällä kokonaan jonkin lentoyhtiön osallistumisen järjestelmäänsä, 
mikäli se ei rajoita muiden varauskanavien käyttöä.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Suoraan tai välillisesti tehdystä 
pääomasijoituksesta ja sen laajuudesta 
sekä määräysvallasta, jonka tämä 
osallistuminen antaa lentoliikenteen 
harjoittajalle tai rautatieliikenteen 
harjoittajalle järjestelmätoimittajaan 
nähden taikka järjestelmätoimittajalle 
lentoliikenteen harjoittajaan tai 
rautatieliikenteen harjoittajaan nähden, 
on ilmoitettava julkisesti.

Perustelu

Tällaiset tiedot olisi ilmoitettava, jotta 3 ja 10 artiklan säännöksiä voidaan noudattaa ja jotta 
järjestelmätoimittajien ja lentoliikenteen harjoittajien suhteisiin sovellettaisiin avoimuutta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmätoimittaja ei saa varata 
erityisiä lataus- ja/tai käsittelymenetelmiä, 
muita jakelutoimintoja tai niiden 
parannuksia yhdelle tai useammalle 
emoliikenteenharjoittajalleen.

1. Järjestelmätoimittaja ei saa varata 
erityisiä lataus- ja/tai käsittelymenettelyjä, 
muita jakelutoimintoja tai niiden 
muutoksia yhdelle tai useammalle 
osallistuvalle liikenteenharjoittajalle, 
mukaan lukien sen 
emoliikenteenharjoittaja(t). 
Järjestelmätoimittajan on annettava 
kaikille osallistuville 
liikenteenharjoittajille tiedot kaikista 
muutoksista sen jakelujärjestelmiin ja 
lataus- ja/tai käsittelymenettelyihin.
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Perustelu

Tarkistuksella lujitetaan lentoliikenteen harjoittajien välistä syrjinnän kiellon periaatetta 
jakelujärjestelyjen yhteydessä. Viimeisimpien teknisten parannusten olisi oltava kaikkien 
lentoliikenteen harjoittajien saavutettavissa. Käytettävissä olevia järjestelmiä koskevan 
avoimuuden varmistamiseksi TPJ:ien olisi annettava niitä koskevat tiedot kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmätoimittajan on kunkin 
yksittäisen tapahtuman yhteydessä 
tarjottava TPJ:nsä kautta yksi tai useampi 
pääasiallinen näyttö ja ilmoitettava siinä tai 
niissä osallistuvien liikenteenharjoittajien 
toimittamat tiedot puolueettomalla ja 
kattavalla tavalla ketään syrjimättä ja 
tasapuolisesti. Tietojen ryhmittelemisessä 
käytetyt perusteet eivät saa suoraan tai 
välillisesti liittyä tiettyyn 
liikenteenharjoittajaan, ja näitä perusteita 
on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin 
osallistuviin liikenteenharjoittajiin. 
Pääasiallisten näyttöjen on oltava 
liitteessä 1 vahvistettujen sääntöjen 
mukaiset.

1. Järjestelmätoimittajan on kunkin 
yksittäisen tapahtuman yhteydessä 
tarjottava TPJ:nsä kautta yksi tai useampi 
pääasiallinen näyttö ja ilmoitettava siinä tai 
niissä osallistuvien liikenteenharjoittajien 
toimittamat tiedot puolueettomalla ja 
kattavalla tavalla ketään syrjimättä ja 
tasapuolisesti ja ketään suosimatta. 
Tietojen ryhmittelemisessä käytetyt 
perusteet eivät saa suoraan tai välillisesti 
liittyä tiettyyn liikenteenharjoittajaan, ja 
näitä perusteita on sovellettava 
tasapuolisesti kaikkiin osallistuviin 
liikenteenharjoittajiin. Pääasialliset näytöt 
eivät saa johtaa kuluttajia 
tarkoituksellisesti harhaan, niiden olisi 
oltava helposti saavutettavissa ja 
liitteessä 1 vahvistettujen sääntöjen 
mukaiset.

Perustelu

On syytä mainita myös suosiminen, jota ei ole otettu huomioon komission alkuperäisessä 
sanamuodossa. Alkuperäinen sanamuoto on epätarkka, ja sitä voidaan tulkita eri tavoin.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilaajan on TPJ:n sisältämien tietojen 
osalta käytettävä puolueetonta näyttöä 
1 kohdan mukaisesti, jollei muunlainen 
näyttö ole tarpeen kuluttajan ilmaiseman 
toiveen täyttämiseksi.

2. Tilaajan on kuluttajalle annettavien 
TPJ:n sisältämien tietojen osalta käytettävä 
puolueetonta näyttöä 1 kohdan mukaisesti, 
jollei muunlainen näyttö ole tarpeen 
kuluttajan ilmaiseman toiveen 
täyttämiseksi.

Perustelu

Esittelijän alkuperäinen tarkistus vaatii tarkennusta. Uuden sanamuodon avulla voidaan 
estää väärä tulkinta, jonka mukaan tilaaja ei saisi käyttää muusta lähteestä kuin TPJ:n 
näytöltä saatua tietoa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Niiden lentoliikenteen harjoittajien 
liikennöimät lennot, jotka on asetettu 
toimintakieltoon asetuksen (EY) 
N:o 2111/2005 nojalla, on esitettävä 
näytössä selvästi ja erikseen.

Perustelu

Näin helpotetaan asetuksen N:o 2111/2005 toimivuutta ja turvataan parhaiten sen tavoitteet.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Järjestelmätoimittajan on otettava 
TPJ:n näytöllä käyttöön erityinen tunnus, 
jonka avulla käyttäjät tunnistavat lennon 
suorittavan lentoliikenteen harjoittajan 
asetuksen 2111/2005 11 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

On tärkeää, että tietokonepohjaisen varausjärjestelmän käyttäjät (matkatoimistot tai suuri 
yleisö) ovat tietoisia sellaisten lentoliikenteen harjoittajien suorittamista lennoista, jotka ovat 
asetuksen 211/2005 mukaisella EU:n mustalla listalla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä artiklaa ei koske TPJ:ää, jota 
lentoliikenteen harjoittaja, 
rautatieliikenteen harjoittaja tai 
lentoliikenteen tai rautatieliikenteen 
harjoittajien ryhmä käyttää omassa 
toimistossaan tai omissa toimistoissaan ja 
myyntitiskeillä, jotka ovat selvästi 
tunnistettavissa sellaisiksi.

3. Tämä artikla ei koske TPJ:ää, jota 
lentoliikenteen harjoittaja, 
rautatieliikenteen harjoittaja tai 
lentoliikenteen tai rautatieliikenteen 
harjoittajien ryhmä käyttää omassa 
toimistossaan tai omissa toimistoissaan, 
myyntitiskeillä tai omilla 
verkkosivustoillaan, jotka ovat selvästi 
tunnistettavissa sellaisiksi.

Perustelu

Tämä ei ole soveltuva kehys liikenteenharjoittajien omia verkkosivustoja koskevien 
kysymysten käsittelyyn.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmätoimittaja ei saa liittää 
tilaajan kanssa tekemäänsä sopimukseen 
kohtuuttomia ehtoja, kuten sellaisia ehtoja, 
joilla estetään tilaajaa tilaamasta tai 
käyttämästä yhtä tai useampaa muuta 
järjestelmää tai joissa vaaditaan 
hyväksymään lisäehtoja, jotka eivät liity 
järjestelmätoimittajan TPJ:n tilaamiseen, 
tai velvoitetaan hyväksymään teknisistä 
laitteistoista tai ohjelmistoista tehty tarjous.

1. Järjestelmätoimittaja ei saa liittää 
tilaajan kanssa tekemäänsä sopimukseen 
syrjiviä ehtoja, kuten sellaisia ehtoja, joilla 
estetään tilaajaa tilaamasta tai käyttämästä 
yhtä tai useampaa muuta järjestelmää tai 
joissa vaaditaan hyväksymään lisäehtoja, 
jotka eivät liity järjestelmätoimittajan 
TPJ:n tilaamiseen, tai velvoitetaan 
hyväksymään teknisistä laitteistoista tai 
ohjelmistoista tehty tarjous.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään poistamaan termiin "kohtuuton" liittyvät sekaannukset.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmätoimittajat voivat antaa käyttöön 
markkinointi-, varaus- ja myyntitietoja 
edellyttäen, että:

1. Järjestelmätoimittajat voivat antaa 
käyttöön markkinointi-, varaus- ja 
myyntitietoja edellyttäen, että tietoja 
tarjotaan yhtä nopeasti ja tasapuolisesti 
kaikille osallistuville 
liikenteenharjoittajille, 
emoliikenteenharjoittajat mukaan luettuina. 
Tiedot voivat kattaa ja niiden on pyynnöstä 
katettava kaikki osallistuvat 
liikenteenharjoittajat ja/tai tilaajat:
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a) tietoja tarjotaan yhtä nopeasti ja 
tasapuolisesti kaikille osallistuville 
liikenteenharjoittajille, 
emoliikenteenharjoittajat mukaan luettuina. 
Tiedot voivat kattaa ja niiden on pyynnöstä 
katettava kaikki osallistuvat 
liikenteenharjoittajat ja/tai tilaajat;

2. Osallistuvat liikenteenharjoittajat eivät 
saa käyttää näitä tietoja vaikuttaakseen 
epäasianmukaisesti tilaajan valintaan.

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä mitään suoraa tai epäsuoraa 
kyseisen tilaajan tunnistetta.

3. kun tällaista tietoa syntyy yhteisöön 
sijoittautuneen tilaajan käytettyä TPJ:n 
jakelutoimintoja, tiedot eivät sisällä mitään 
suoraa tai epäsuoraa kyseisen tilaajan 
tunnistetta, jolleivät tilaaja ja 
järjestelmätoimittaja sovi tällaisten 
tietojen asianmukaisen käytön 
edellytyksistä.

4. Tilaajan/tilaajien ja 
järjestelmätoimittajan/ 
järjestelmätoimittajien välisistä 
markkinointitietonauhoja koskevista 
sopimuksista on ilmoitettava julkisesti.

Perustelu
Matkatoimistojen olisi voitava neuvotella vapaasti siitä, sisällytetäänkö heidän 
tunnistetietonsa markkinointitietonauhoihin.

Nykyisessä asetuksessa ei ole 7 artiklan b kohtaa. Ehdotetussa muodossa 7 artiklan b kohta 
vähentää markkinoiden avoimuutta rajoittamalla markkinoita koskevan tiedon määrää, jota 
TPJ:t voivat jakaa. Lisäksi IATA jakaa yhä rajoitettua markkinoita koskevaa tietoa, joka ei 
kuulu tämän asetuksen piiriin. Näin ollen 7 artiklan b kohta luo IATAlle monopolin, ja 
markkinoita koskevan tiedon kustannusten lisääntyminen aiheuttaa kuluttajille hinnannousua. 
Tarkistuksella suojataan matkatoimistoja lentoyhtiöiden väärinkäytöksiltä ja säilytetään 
markkinoita koskevaan tietoon liittyvä kilpailu. Se hyödyttää kuluttajia, jotka pääsevät 
nauttimaan alemmista hinnoista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Tilaajien ja järjestelmätoimittajan 
välisissä markkinointitietonauhoja 
koskevissa sopimuksissa voidaan määrätä 
myös tilaajien hyväksi sovellettavasta 
korvausjärjestelmästä.
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Perustelu

Matkatoimistojen ja TPJ:n tekemissä markkinointitietonauhoja koskevissa sopimuksissa olisi 
käsiteltävä myös korvausmahdollisuutta, palkkiot mukaan lukien.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa järjestelmätoimittajien 
yhteisön lentoliikenteen harjoittajia 
syrjivää tai niille eriarvoista kohtelua 
kolmansissa maissa.
Komissio tutkii jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan mahdolliset EU:n 
liikenteenharjoittajiin kohdistuvat 
syrjintätapaukset kolmansien maiden 
TPJ:ssä. Jos syrjintä voidaan osoittaa 
toteen, komissio ilmoittaa ennen 
päätöksen tekemistä jäsenvaltiolle ja 
asiaan liittyville osapuolille ja pyytää 
niiden kommentit myös järjestämällä 
asiaa käsittelevien jäsenvaltioiden 
asiantuntijoiden kokouksen.

Perustelu

Komission olisi seurattava järjestelmätoimittajien yhteisön lentoliikenteen harjoittajia 
syrjivää tai niille eriarvoista kohtelua EU:n ulkopuolella.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Emoliikenteenharjoittaja ei saa syrjiä 
kilpailevaa TPJ:ää kieltäytymällä 
toimittamasta tälle pyynnöstä yhtä nopeasti 

1. Emoliikenteenharjoittaja ei saa syrjiä 
kilpailevaa TPJ:ää, ellei 
vastavuoroisuudesta muuta johdu, 
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samat liikennetuotteidensa aikatauluja, 
reittejä, kuljetusmaksuja ja vapaita 
paikkoja koskevat tiedot, jotka se toimittaa 
omalle TPJ:llensä, tai kieltäytymällä 
jakelemasta liikennetuotteitaan toisen 
TPJ:n kautta taikka kieltäytymällä 
hyväksymästä tai vahvistamasta 
kilpailevan TPJ:n kautta jotain sen oman 
TPJ:n kautta jaeltua liikennetuotetta 
koskevaa varausta yhtä nopeasti. 
Emoliikenteenharjoittaja on velvollinen 
hyväksymään ja vahvistamaan vain 
sellaiset varaukset, jotka on tehty sen 
kuljetusmaksujen ja ehtojen mukaisesti.

kieltäytymällä toimittamasta tälle 
pyynnöstä yhtä nopeasti samat 
liikennetuotteidensa aikatauluja, reittejä, 
kuljetusmaksuja ja vapaita paikkoja 
koskevat tiedot, jotka se toimittaa omalle 
TPJ:llensä, tai kieltäytymällä jakelemasta 
liikennetuotteitaan toisen TPJ:n kautta 
taikka kieltäytymällä hyväksymästä tai 
vahvistamasta kilpailevan TPJ:n kautta 
jotain sen oman TPJ:n kautta jaeltua 
liikennetuotetta koskevaa varausta yhtä 
nopeasti. Emoliikenteenharjoittaja on 
velvollinen hyväksymään ja vahvistamaan 
vain sellaiset varaukset, jotka on tehty sen 
kuljetusmaksujen ja ehtojen mukaisesti.

Perustelu

On hyvä sisällyttää vastavuoroisuutta koskeva lauseke TPJ:ien välisiin suhteisiin.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toisaalta kilpaileva TPJ ei voi 
kieltäytyä säilyttämästä toisten TPJ:ien 
kanssa yhteenliittyneen 
liikenteenharjoittajan tarjoamaa 
kuljetuspalvelujen aikatauluja, 
kuljetusmaksuja ja vapaita paikkoja 
koskevaa tietoa samoin ehdoin, jotka se 
on myöntänyt muille asiakkailleen ja 
tilaajilleen kaikilla markkinoilla.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään kilpailevien TPJ:ien välisiä suhteita.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Emoliikenteenharjoittaja ei ole 
velvollinen maksamaan mitään tässä 
yhteydessä syntyviä kustannuksia lukuun 
ottamatta toimitettavien tietojen 
jäljentämisestä ja hyväksytyistä varauksista 
aiheutuvia kustannuksia. Edellä olevan 
1 kohdan mukaisesti suoritetusta 
hyväksytystä varauksesta TPJ:lle 
maksettava varausmaksu ei saa ylittää 
saman TPJ:n tai emoliikenteenharjoittajan 
oman TPJ:n vastaavanlaisesta toimesta 
osallistuvilta liikenteenharjoittajilta 
laskuttamaa palkkiota.

2. Emoliikenteenharjoittaja ei ole 
velvollinen maksamaan mitään tässä 
yhteydessä syntyviä kustannuksia lukuun 
ottamatta toimitettavien tietojen 
jäljentämisestä ja hyväksytyistä varauksista 
aiheutuvia kustannuksia. Tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti suoritetusta 
hyväksytystä varauksesta TPJ:lle 
maksettava varausmaksu ei saa ylittää 
saman TPJ:n muilta vastaavilta 
osallistuvilta liikenteenharjoittajilta 
vastaavanlaisesta toimesta laskuttamaa 
palkkiota.

Komissio voi koska tahansa pyytää 
järjestelmätoimittajaa toimittamaan sille 
kaikki tarpeellisiksi katsotut tiedot sen 
arvioimiseksi, noudattaako 
järjestelmätoimittaja tämän kohdan 
säännöksiä.

Perustelu

Tekstissä on selvennettävä, että emoliikenteenharjoittajan maksamat maksut eivät saa olla 
korkeampia kuin muiden vastaavien osallistuvien liikenteenharjoittajien samalle TPJ:lle 
(vastaavanlaisesta toimesta) maksamien maksujen. Emoliikenteenharjoittajilla ja TPJ:illä on 
oltava tarvittavaa joustoa neuvotella kuluttajien edun vuoksi. Neuvotteluvapauden ei pidä 
antaa emoliikenteenharjoittajille eikä niiden kilpailijoille järjestelmällistä kilpailuetua. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Emoliikenteenharjoittaja ei saa suoraan 
tai epäsuorasti liittää sitä, että tilaaja 

3. Emoliikenteenharjoittaja ei saa suoraan 
tai epäsuorasti suosia omaa TPJ:äänsä 
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käyttää tiettyä TPJ:ää, liikennetuotteisiin 
liittyvän palkkion tai muun edun 
antamiseen tai antamatta jättämiseen.

liittämällä sitä, että tilaaja käyttää tiettyä 
TPJ:ää, liikennetuotteisiin liittyvän 
palkkion tai muun edun antamiseen tai 
antamatta jättämiseen.

Perustelu

Emoliikenteenharjoittajaa ei pidä kieltää neuvottelemasta sellaisten TPJ:ien kanssa, joihin se 
ei ole liittynyt. Se on TPJ:ien suhteen samassa tilanteessa kuin muut liikenteenharjoittajat. 
Tämä ei kuitenkaan saa johtaa oman TPJ:n suosimiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Emoliikenteenharjoittaja ei saa suoraan 
tai epäsuorasti vaatia tilaajaa käyttämään 
jotain tiettyä TPJ:ää 
emoliikenteenharjoittajan suoraan tai 
välillisesti tarjoamien liikennetuotteiden 
myynnissä tai lippujen kirjoittamisessa.

4. Emoliikenteenharjoittaja ei saa suosia 
omaa TPJ:äänsä vaatimalla suoraan tai 
epäsuorasti tilaajaa käyttämään jotain 
tiettyä TPJ:ää emoliikenteenharjoittajan 
suoraan tai välillisesti tarjoamien 
liikennetuotteiden myynnissä tai lippujen 
kirjoittamisessa.

Perustelu

Emoliikenteenharjoittajaa ei pidä kieltää neuvottelemasta sellaisten TPJ:ien kanssa, joihin se 
ei ole liittynyt. Se on TPJ:ien suhteen samassa tilanteessa kuin muut liikenteenharjoittajat. 
Tämä ei kuitenkaan saa johtaa oman TPJ:n suosimiseen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilötietoja on käsiteltävä TPJ:n 
toiminnan yhteydessä yksinomaan 
liikennetuotteita koskevien 
paikanvarausten tekemistä ja lippujen 
kirjoittamista varten. Näitä tietoja 

1. TPJ:n toiminnan yhteydessä 
liikennetuotteita koskevien 
paikanvarausten tekemistä ja lippujen 
kirjoittamista varten kerättyjä 
henkilötietoja on käsiteltävä ainoastaan 
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käsiteltäessä TPJ on katsottava direktiivin 
95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi.

näitä tarkoituksia vastaavalla tavalla. 
Näitä tietoja käsiteltäessä 
järjestelmätoimittaja on katsottava 
direktiivin 95/46/EY 2 artiklan 
d alakohdassa tarkoitetuksi 
rekisterinpitäjäksi.TPJ:n on erotettava 
matkustajarekisteriä tai kaupallista 
käyttöä varten tarvittavat sekalaisiin 
tietoihin kuuluvat henkilötiedot kaikista 
muista järjestelmässä saatavilla olevista 
matkustajia koskevista tiedoista. Näitä 
henkilötietoja ei saa antaa toisille 
yksiköille, ellei kyseinen henkilö tai 
organisaatio anne siihen erikseen 
suostumustaan kirjallisesti.

Perustelu

Parannetaan oikeudellista selvyyttä käyttämällä TPJ:n – joka ei ole oikeudellinen termi – 
sijasta asianmukaista nimitystä (järjestelmätoimittaja).

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
ollessa kyseessä tietoja voidaan käsitellä 
vain, jos rekisteröity on antanut 
nimenomaisen suostumuksensa niiden 
käsittelyyn.

3. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
ollessa kyseessä tietoja voidaan käsitellä 
vain, jos rekisteröity on antanut 
nimenomaisen suostumuksensa niiden 
käsittelyyn saamiensa tietojen perusteella.

Perustelu

Suostumuksen on perustuttava riittäviin tietoihin.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. TPJ:stä saatavat markkinointi, varaus- ja 
myyntitiedot eivät saa sisältää mitään 
suoraa tai epäsuoraa tunnistetta, joka 
koskisi luonnollisia henkilöitä tai 
tapauksen mukaan heidän edustamiaan 
organisaatioita tai yrityksiä.

5. Järjestelmätoimittajalta saatavat 
markkinointi-, varaus- ja myyntitiedot eivät 
saa sisältää mitään suoraa tai epäsuoraa 
tunnistetta, joka koskisi luonnollisia 
henkilöitä tai tapauksen mukaan heidän 
edustamiaan organisaatioita tai yrityksiä.

Perustelu

Parannetaan oikeudellista selvyyttä käyttämällä TPJ:n – joka ei ole oikeudellinen termi – 
sijasta asianmukaista nimitystä (järjestelmätoimittaja).

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rekisteröidyllä on korvauksetta oikeus 
saada itseään koskevia tietoja riippumatta 
siitä, ovatko tiedot TPJ:n vai tilaajan 
tallentamia.

7. Rekisteröidyllä on korvauksetta oikeus 
saada itseään koskevia tietoja riippumatta 
siitä, ovatko tiedot järjestelmätoimittajan 
vai tilaajan tallentamia.

Perustelu

Parannetaan oikeudellista selvyyttä käyttämällä TPJ:n – joka ei ole oikeudellinen termi – 
sijasta asianmukaista nimitystä (järjestelmätoimittaja).

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tässä artiklassa tunnustetut oikeudet 
täydentävät direktiivissä 95/46/EY ja sen 
mukaisesti annetuissa kansallisissa 
säännöksissä vahvistettuja oikeuksia ja 

8. Tässä artiklassa tunnustetut oikeudet 
täydentävät direktiivissä 95/46/EY ja sen 
mukaisesti annetuissa kansallisissa 
säännöksissä sekä sellaisten 
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ovat voimassa niiden ohella. kansainvälisten sopimusten määräyksissä, 
joiden sopimuspuoli Euroopan unioni on, 
vahvistettuja rekisteröidyn oikeuksia ja 
ovat voimassa niiden ohella.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Tämän direktiivin säännöksillä 
täsmennetään ja täydennetään direktiiviä 
95/46/EY edellä 1 artiklassa mainittuja 
tarkoituksia varten. Mainitussa 
direktiivissä olevia määritelmiä 
sovelletaan, jollei toisin säädetä. Jos tässä 
asetuksessa vahvistettuja erityissäännöksiä, 
jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä 
TPJ:n toiminnan yhteydessä, ei sovelleta, 
tämä asetus ei rajoita mainitun direktiivin 
ja jäsenvaltioiden sen mukaisesti antamien 
kansallisten säännösten soveltamista.

9. Tämän direktiivin säännöksillä 
täsmennetään ja täydennetään direktiiviä 
95/46/EY edellä 1 artiklassa mainittuja 
tarkoituksia varten. Mainitussa 
direktiivissä olevia määritelmiä 
sovelletaan, jollei toisin säädetä. Jos tässä 
asetuksessa vahvistettuja erityissäännöksiä, 
jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä 
TPJ:n toiminnan yhteydessä, ei sovelleta, 
tämä asetus ei rajoita mainitun direktiivin 
ja jäsenvaltioiden sen mukaisesti antamien 
kansallisten säännösten sekä sellaisten 
kansainvälisten sopimusten määräysten, 
joiden sopimuspuoli Euroopan unioni on, 
soveltamista.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Jos järjestelmätoimittaja pitää yllä 
tietokantoja, joilla on eri tarkoitus, kuten 
TPJ:tä tai lentoyhtiöiden isäntäpalvelinta, 
on toteutettava tekniset ja organisatoriset 
toimet, joilla estetään tietokantojen 
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yhteenliittäminen ja varmistetaan, että 
henkilötietoja voidaan käyttää vain siihen 
erityiseen tarkoitukseen, jota varten ne on 
kerätty.

Perustelu

Tarkistuksella lujitetaan TPJ:n ja isäntäpalvelujen välistä muuria.

Tarkistus 40
Timothy Kirkhope

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastus
1. Jokaisen järjestelmätoimittajan, jonka 
toiminnassa lentoliikenteen tai 
rautatieliikenteen harjoittaja on mukana 
pääomallaan, on toimitettava komission 
pyynnöstä riippumattoman tahon 
tarkastama selvitys omistusrakenteestaan 
ja hallintomallistaan. 
Järjestelmätoimittaja vastaa tarkastetusta 
selvityksestä aiheutuvista kustannuksista.
2. Järjestelmätoimittajan on 
varmistettava, että riippumaton tarkastaja 
varmentaa vuosittain, että sen TPJ on 
teknisesti 4, 7, 11 ja mahdollisuuksien 
mukaan 10 artiklan mukainen. Kunkin 
järjestelmätoimittajan on toimitettava 
tarkastettu selvitys komissiolle kolmen 
vuoden välein ja lisäksi aina komission 
pyynnöstä. Järjestelmätoimittaja vastaa 
tarkastetusta selvityksestä aiheutuvista 
kustannuksista.
3. Jokaisen lentoliikenteen tai 
rautatieliikenteen harjoittajan, jolla on 
suora omistusosuus 
järjestelmätoimittajasta, on toimitettava 
komission pyynnöstä riippumattoman 
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tahon tarkastama selvitys 
osallistumisestaan järjestelmätoimittajan 
toimintaan ja hallintomallistaan. 
Lentoliikenteen tai rautatieliikenteen 
harjoittaja vastaa tarkastetusta 
selvityksestä aiheutuvista kustannuksista.
4. Järjestelmätoimittajan on ilmoitettava 
osallistuville liikenteenharjoittajille ja 
komissiolle tarkastajan nimi vähintään 
kolme kuukautta ennen nimityksen 
vahvistamista. Komissio todentaa 
tarkastajan pätevyyden, mikäli yksikään 
osallistuvista liikenteenharjoittajista ei 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta 
vastusta tarkastajan kykyä suorittaa tässä 
artiklassa vaaditut tehtävät. Siinä 
tapauksessa komissio päättää seuraavien 
kahden kuukauden kuluessa ja kuultuaan 
tarkastajaa, järjestelmätoimittajaa ja 
muita osapuolia, joilla on oikeutettu etu, 
onko tarkastajan tilalle valittava toinen 
vai ei.
5. Tarkastaja on milloin hyvänsä 
päästettävä tutustumaan niissä 
tietokoneissa tai tietokonejärjestelmissä 
käytettyihin ohjelmiin, komentoihin, 
toimintoihin ja suojatoimiin, joiden avulla 
järjestelmätoimittaja toimittaa 
jakelutoimintonsa.
6.. Komissio tarkastelee 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja selvityksiä harkitakseen, 
onko syytä toteuttaa 12 artiklan mukaisia 
toimenpiteitä.

Perustelu

Jos lentoyhtiöiden ja TPJ:ien väliset yhteydet ovat edelleen tiiviitä, niiden omistusrakennetta 
ja hallintomallia koskeva avoimuus on varmistettava, jotta komissiota voidaan avustaa sen 
valvoessa kilpailun oikeudenmukaisuutta.

Tarkastajan on saatava käyttöönsä täydelliset tiedot, jotta oikeudenmukainen arvio on 
mahdollista. Sanamuodolla palautetaan edellisten käytännesääntöjen tarkastusta koskevat 
säännökset, jotka ovat tarpeen avoimuuden saavuttamiseksi alalla.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi) – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii asianosaisia kuultuaan 
ohjeet 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastajan varmentamaa selvitystä 
varten.

Perustelu

Jos lentoyhtiöiden ja TPJ:ien väliset yhteydet ovat edelleen tiiviitä, niiden omistusrakennetta 
ja hallintomallia koskeva avoimuus on varmistettava, jotta komissiota voidaan avustaa sen 
valvoessa kilpailun oikeudenmukaisuutta.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi) – 8 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio todentaa 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetun tarkastajan pätevyyden.

Perustelu

Vastuu tarkastajan hyväksymisestä kuuluu komissiolle.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa kantelun perusteella tai 
omasta aloitteestaan, että tätä asetusta 
rikotaan, se voi päätöksellään määrätä 
asianomaiset yritykset tai yritysten 
yhteenliittymät lopettamaan todetun 

Jos komissio toteaa kantelun perusteella tai 
omasta aloitteestaan, että tätä asetusta 
rikotaan, se voi päätöksellään määrätä 
asianomaiset yritykset tai yritysten 
yhteenliittymät lopettamaan todetun 
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rikkomisen. rikkomisen. Tämän asetuksen mahdollista 
rikkomista koskevissa tutkimuksissa on 
otettava täydellisesti huomioon 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
mukaisen mahdollisen tutkimuksen 
tulokset.

Perustelu

Tietokonepohjaisia varausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt eivät korvaa vaan 
täydentävät voimassa olevia kilpailusääntöjä, ja niitä sovelletaan yhä täysimääräisesti.

Tarkistus 44
Christine De Veyrac

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot.

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot varsinkin 4, 7 ja 
11 artiklan kattamista kysymyksistä 
edellyttäen, että tällöin noudatetaan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa / 
asianomaisissa jäsenvaltioissa 
sovellettavia tiukimpia 
tietosuojavaatimuksia.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 

Komissio laatii viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
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asetuksen soveltamisesta kertomuksen, 
jossa muun muassa arvioidaan tarvetta 
pitää tämä asetus voimassa, muuttaa sitä tai 
kumota se.

voimaantulosta asetuksen soveltamisesta 
kertomuksen, jossa muun muassa 
arvioidaan tarvetta pitää tämä asetus 
voimassa, muuttaa sitä tai kumota se.

Perustelu

Koska tietokonejärjestelmät kehittyvät nopeasti, uusia teknologioita ja uusia jakelukanavia 
voidaan ottaa käyttöön. Se voi edellyttää tässä asetuksessa tarkoitettujen ehtojen säännöllistä 
uudelleentarkastelua kolmen vuoden välein.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa parlamentille ja 
neuvostolle kahden vuoden välein 
kertomuksen 8 artiklan soveltamisesta, 
joka koskee yhdenmukaista kohtelua 
kolmansissa maissa, ja ehdottaa 
tarvittavia toimia syrjivien edellytysten 
lievittämiseksi, mukaan lukien 
kahdenvälisten lentoliikennettä koskevien 
sopimusten tekeminen tai muuttaminen 
EY:n ja kolmansien maiden välillä.

Perustelu

Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle on tiedotettava säännöllisesti 
kahden vuoden välein annettavan kertomuksen avulla siitä, kuinka kolmansissa maissa 
toimivat järjestelmätoimittajat kohtelevat lentoliikenteen harjoittajia. Kolmansien maiden 
kanssa tehtävät lentoliikennettä koskevat sopimukset vaikuttavat sopivalta kehykseltä 
tällaisten tilanteiden tai tapahtumien käsittelyyn.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos pääasiallisella näytöllä näytetään 
kuljetusmaksuja ja/tai jos kuljetusmaksut 
valitaan tietojen ryhmittelyperusteeksi, 
niihin on sisällyttävä kaikki sovellettavat ja 
väistämättömät verot, maksut ja palkkiot, 
jotka on maksettava 
liikenteenharjoittajalle.

1. Jos pääasiallisella näytöllä näytetään 
hintoja ja/tai jos hinnat valitaan tietojen 
ryhmittelyperusteeksi, niihin on 
sisällyttävä kuljetusmaksut ja kaikki 
sovellettavat verot, maksut, lisämaksut ja 
palkkiot, jotka on maksettava 
lentoliikenteenharjoittajalle tai 
rautatieliikenteen harjoittajalle ja jotka 
ovat pakollisia ja ennakoitavia silloin, 
kun ne näytetään näytöllä.

2. Muodostettaessa ja valittaessa 
pääasiallisella näytöllä esitettäviä 
kaupunkipareja ei saa harjoittaa syrjintää 
samaa kaupunkia palvelevien eri 
lentoasemien tai rautatieasemien välillä.

2. Muodostettaessa ja valittaessa 
pääasiallisella näytöllä esitettäviä 
kaupunkipareja ei saa harjoittaa syrjintää 
samaa kaupunkia palvelevien eri 
lentoasemien tai rautatieasemien välillä.

3. Lennot, jotka eivät kuulu säännölliseen 
lentoliikenteeseen, on osoitettava selvästi. 
Kuluttajalla on oikeus saada omasta 
pyynnöstään pääasiallinen näyttö, joka 
rajoittuu pelkkään säännölliseen 
lentoliikenteeseen tai tilausliikenteeseen.

3. Lennot, jotka eivät kuulu säännölliseen 
lentoliikenteeseen, on osoitettava selvästi. 
Kuluttajalla on oikeus saada omasta 
pyynnöstään pääasiallinen näyttö, joka 
rajoittuu pelkkään säännölliseen 
lentoliikenteeseen tai tilausliikenteeseen.

4. Lennot, joihin kuuluu välilaskuja, on 
osoitettava selvästi.

4. Lennot, joihin kuuluu välilaskuja, on 
osoitettava selvästi.

5. Jos lennot suorittaa jokin muu 
lentoliikenteen harjoittaja kuin se, jota 
annettu lentoyhtiötunnus tarkoittaa, 
lennosta tosiasiallisesti vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja on ilmoitettava 
selvästi. Tämä vaatimus koskee kaikkia 
tapauksia lyhytaikaisia erikoisjärjestelyjä 
lukuun ottamatta.

5. Jos lennot suorittaa jokin muu 
lentoliikenteen harjoittaja kuin se, jota 
annettu lentoyhtiötunnus tarkoittaa, 
lennosta tosiasiallisesti vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja on ilmoitettava 
selvästi. Tämä vaatimus koskee kaikkia 
tapauksia lyhytaikaisia erikoisjärjestelyjä 
lukuun ottamatta.

6. Pääasiallisella näytöllä ei saa ilmoittaa 
yhdistettyjä tuotteita koskevia tietoja, toisin 
sanoen ennalta valmisteltuja 
liikennepalvelujen ja muiden, liikenteeseen 
kuulumattomien oheispalvelujen 
yhdistelmiä, joita tarjotaan yhteishintaan.

6. Pääasiallisella näytöllä ei saa ilmoittaa 
yhdistettyjä tuotteita koskevia tietoja, toisin 
sanoen ennalta valmisteltuja 
liikennepalvelujen ja muiden, liikenteeseen 
kuulumattomien oheispalvelujen 
yhdistelmiä, joita tarjotaan yhteishintaan.

6 a. Matkavaihtoehdot pääasiallisella 
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näytöllä ryhmitellään tilaajan valinnan 
mukaan joko kuljetusmaksujen mukaan 
tai seuraavassa järjestyksessä:
(i) lähtöajan mukaan ryhmitellyt 
yhtäjaksoiset matkavaihtoehdot;
(ii) kaikki muut kuluvan matkustusajan 
mukaan ryhmitellyt matkavaihtoehdot.
6 b. Mitään matkavaihtoehtoa ei saa 
esittää useammin kuin kerran millään 
pääsiallisella näytöllä, lukuun ottamatta 6 
e kohdassa esitettyä tapausta.
6 c. Jos matkavaihtoehdot ryhmitellään 
edellä 6 a kohdan i ja ii alakohdan 
mukaisesti, enintään 90 minuuttia 
kestäville lennoille on näytettävä 
pääasiallisen näytön ensimmäisellä 
näytöllä parhaaksi luokitellut 
vaihtoehtoiset rautatiepalvelut, myös 
liittymäyhteydet.
6 d. Jos samaa kaupunkiparia palveleviksi 
matkavaihtoehdoiksi tarjotaan TPJ:ssä 
liittymälentoja tai reittilennon ja 
rautatieyhteyden yhdistelmää, ainakin 
parhaaksi luokiteltu reittilennon ja 
rautatieyhteyden yhdistelmä on näytettävä 
pääasiallisen näytön ensimmäisellä 
näytöllä.
6 e. Jos lentoliikenteen harjoittajat 
käyttävät yhteisiä reittitunnuksia, tiedot 
yksittäisistä liikenteenharjoittajan 
tunnuksista on ilmoitettava selvästi ilman 
päällekkäisyyksiä, ja lennon 
tosiasiallisesti suorittava 
liikenteenharjoittaja on ilmoitettava.

Perustelu

Liitteessä I olevassa 2 kohdassa viitataan kuljetusmaksuihin. Se voi johtaa harhaan, koska 
kuljetusmaksun määritelmä ei välttämättä sisällä kaikkia hinnan osatekijöitä. Jotta hinnat 
olisivat mahdollisimman läpinäkyviä, toimen vaikutus olisi suurempi, jos viitattaisiin suoraan 
hintoihin eikä kuljetusmaksuihin.
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Lyhyehköjen matkojen yhteydessä ensimmäisellä näytöllä olisi näytettävä soveltuvat 
vaihtoehtoiset rautatieyhteydet, jotta voidaan edistää ympäristöystävällisempää 
liikennemuotoa.

Jos kohdetta palveleviksi matkavaihtoehdoiksi tarjotaan liittymälentoja, pääasiallisella 
näytöllä olisi voitava luokitella paras vaihtoehto, mahdollisuuksien mukaan reittilennon ja 
rautatieyhteyden yhdistelmä.

Ehdotus antaa mahdollisuuden poikkeukseen yhteisten reittitunnusten yhteydessä, jotta ei 
hankaloitettaisi tällaisia järjestelyjä, jotka antavat erityisesti pienille lentoliikenteen 
harjoittajille mahdollisuuden tarjota matkustajilleen laajemman verkoston. On kuitenkin 
tärkeää estää näytön täyttyminen liioilla tiedoilla, kun näytöllä esitetään lentoja, joilla on 
yhteiset reittitunnukset, ja TPJ:n ylläpitäjän olisi mukautettava palveluaan teknisten 
innovaatioiden mukaan siten, että tätä ei estetä. Kuluttajien olisi voitava hyötyä paremmasta 
tiedotuksesta.
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PERUSTELUT

Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä (TPJ) koskevilla käytännesäännöillä säädellään 
sitä, kuinka lentoliikenteen ja rautatieliikenteen harjoittajat, TPJ:t ja matkatoimistot 
käsittelevät matkavarauksia. Komission tiedonantoon sisältyvällä ehdotuksella pyritään 
uudistamaan vuonna 1989 asetuksella N:o 2299/89 käyttöön otettuja ja asetuksilla 
N:o 3089/93 ja 323/99 muutettuja sääntöjä siten, että TPJ:ien kilpailu tehostuu. Sääntöjä 
sovelletaan lähinnä lentoyhtiövarauksiin, mutta myös rautatiepalveluihin, jotka sisältyvät 
ilmakuljetusta koskevaan TPJ:än.

Käytännesääntöjen luomisajankohdan markkinaolot poikkesivat erittäin paljon nykyisistä 
oloista. Useimmat lentoyhtiövaraukset tehtiin TPJ:illä, jotka olivat enimmäkseen 
lentoyhtiöiden omistuksessa tai määräysvallassa. Käytännesäännöt otettiin käyttöön 
avoimuuden edistämiseksi ja markkinaväärinkäytösten tai kilpailun vääristymisen estämiseksi 
ad hoc -säännöillä. Säännöt sopivat kuitenkin entistä kehnommin uusiin markkinaoloihin, 
muiden TPJ-markkinoiden sääntelyn purkamiseen, vaihtoehtoisten jakelukanavien 
kehittymiseen sekä lentoyhtiöiden TPJ-omistusten vähenemiseen.

TPJ-palveluja tarjoavien yhtiöiden nykyinen vuosittainen liikevaihdon määrä arvioidaan lähes 
8 miljardiksi euroksi (PO TREN, 2006), ja Euroopan liikematkailun arvoksi arvioitiin vuonna 
2005 yhteensä 88,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria (PhoCusWrightin laatima liikematkailun 
jakautumista koskeva selonteko elokuulta 2006) ja sen odotetaan kasvavan 11 prosenttia 
kolmen seuraavan vuoden aikana.

Komission ehdotus

Komission ehdotuksen päätavoitteena on, että lentoyhtiöt ja TPJ:t voisivat neuvotella vapaasti 
lentoliikennepalvelujen jakamista koskevista ehdoista. Järjestelmien olisi kilpailtava hinnoilla 
ja palvelujen laadulla. Ehdotuksessa myönnetään kuitenkin, että kilpailun lisäämistarve on 
tasapainotettava perusluonteisia suojatoimia koskevan tarpeen kanssa. Asianomaiset totesivat 
kuulemistilaisuudessa, että suojatoimia koskevia sääntöjä on vielä vahvistettava: lähinnä 
oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi kun mukana on emoliikenteenharjoittajia, 
puolueettomien TPJ-näyttöjen varmistamiseksi sekä henkilötietojen suojaamisen 
takaamiseksi.

Komission ehdotuksessa ei muuteta emoliikenteenharjoittajien määritelmää, jolloin omistusta 
ja tosiasiallista määräysvaltaa koskeva kahtalainen mittapuu säilyy. Komission ehdotuksessa 
yksinkertaistetaan TPJ:iä koskevia sääntöjä, etenkin niiden sopimussuhteita lentoliikenteen 
harjoittajien kanssa koskevia sääntöjä, jolloin TPJ:t voivat neuvotella vapaammin 
asiasisällöstä ja maksuista. Komissio ehdottaa kuitenkin, että markkinointitietonauhoja 
koskevia nykyisiä sääntöjä muutettaisiin. Komissio haluaa estää matkatoimiston 
yksilöintimahdollisuuden kyseisten tietojen perusteella ja estää siten lentoliikenteen 
harjoittajia vaikuttamasta matkatoimistoihin ja niiden jakelumenetelmiin.
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Ehdotuksen pääkohdat

Emoliikenteenharjoittajia koskevat säännöt

Lentoyhtiöt ovat viime vuosina alkaneet luopua TPJ-omistuksista. Yksi poikkeus on kuitenkin 
säilynyt: Amadeus. Sen vähemmistöosakkaisiin kuuluu kolme lentoyhtiötä: Air France, Iberia 
ja Lufthansa1. On epäselvää, kuinka paljon strategista vaikutusvaltaa omistuksesta seuraa, 
mutta mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan tarvitaan kiistatta suojelutoimia. Ellei 
suojelutoimia ole, TPJ saattaa suosia emoliikenteenharjoittajaa sisällön, aikataulutuksen jne. 
suhteen. Yhdenkään TPJ:n ei toistaiseksi tiedetä olevan lentoyhtiön osakkaana.

Markkinointitietonauhat (MIDT-nauhat)

Markkinointitietonauhat ovat TPJ:ien käsittelemiä ja lentoliikenteen harjoittajille myymiä 
varaustietoja. Markkinointitietonauhat voivat tuottaa huomattavaa lisäarvoa useille 
lentoyhtiöiden keskeisille toiminnoille, etenkin myynnille ja markkinoinnille, 
verkostosuunnittelulle, hinnoittelulle ja tulojen hallinnalle. Tämä saattaa auttaa lentoyhtiöitä 
ymmärtämään markkinatrendejä ja kilpailijoita koskevia tietoja. Markkinointitietonauhojen 
merkitys on kuitenkin vähentynyt vaihtoehtoisten jakelukanavien seurauksena, koska ne eivät 
enää edusta koko markkinoita. Vaikka useimmat TPJ-palvelujen tarjoajat ja lentoyhtiöt 
haluaisivat, että matkatoimistot voitaisiin edelleen tunnistaa markkinointitietonauhoista, 
matkatoimistot ovat pyytäneet poistamaan tunnistamisen mahdollistavat tiedot, koska 
lentoyhtiöt saattaisivat painostaa matkatoimistoja vähentämään kilpailevien lentoyhtiöiden 
kanssa tehtäviä varauksia.

Näyttö

Näyttö on näkymä, jota matkatoimisto käyttää tilatakseen TPJ-tietoja. TPJ toimittaa yleensä 
matkatoimistolle ohjelmiston osana niiden tekemää liiketoimintasopimusta. Olennaista on, 
että TPJ:n matkatoimistolle antamat tiedot ovat puolueettomia ja oikeudenmukaisia2.

Esittelijän huomautukset

Esittelijä pitää hyvänä komission aietta sallia lentoyhtiöiden ja TPJ:ien käydä neuvotteluja 
sisällöstä ja maksuista. Nykyinen kilpailun puute johtaa suurempiin TPJ-varausmaksuihin. 
Uudistuksen jälkeen TPJ:ien olisi kilpailtava keskenään aggressiivisemmin lentoliikenteen 
harjoittajien osallistumisesta alentamalla varausmaksuja ja parantamalla palvelujen laatua3. 
Esittelijä toivoo, että tähän keskeiseen tavoitteeseen ei puututa.

1 Amadeus-järjestelmän lentoyhtiöomistus: Air France 23 prosenttia, Iberia 11 prosenttia, Lufthansa 
11 prosenttia ja BC Partners ja Cinven 53 % (EY – PO TREN vaikutustenarviointi, SEC(2007)1496).
2 Pääasiallinen näyttö on matkatoimiston saama ensimmäinen näkymä, jonka merkitystä ei pidä kuitenkaan 
korostaa liiaksi, koska matkatoimisto suorittaa useimmiten täsmällisemmän haun toissijaisilla näytöillä.
3 Neuvotteluvapaus johtaa yleensä siihen, että lentoliikenteen harjoittajat tilaavat niin kutsutun täyden palvelun 
ohjelman, jossa ne toimittavat kaikki kuljetusmaksunsa TPJ:lle ja vastineeksi varausmaksua alennetaan – 
komission tiedotustilaisuus maaliskuussa 2008.
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Komission ehdotuksessa käsitellään myös henkilötietojen asianmukaista suojaamista, mutta 
esittelijän komission ehdottamaan tekstiin tekemillä tarkistuksilla parannetaan 
oikeusvarmuutta.

Eräät komission ehdotuksen kohdat ovat kuitenkin epätyydyttäviä. 
Emoliikenteenharjoittajan määritelmä (2 artiklan g kohta) on harhaanjohtava. PO COMPin 
äskettäisessä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että Lufthansaa ei voida pitää 
Amadeuksen emoliikenteenharjoittajana1. Air France, Iberia ja Lufthansa eivät pidä nykyisin 
itseään emoliikenteenharjoittajina. Ne siis väittävät, että kyse on pelkästään rahallisesta 
sijoituksesta.

Kysymys siitä, miksi lentoyhtiöt pitäisivät käytännesäännöissä asetettavista rasitteista 
huolimatta parempana olla emoliikenteenharjoittajia, on hyvin kiperä. Sitä käsiteltäessä on 
syytä todeta, että vaikka lentoyhtiöiden osallistuminen TPJ:ien pääomaan on aiemmin 
saattanut olla perusteltua siksi, että lentoyhtiöt pyrkivät edistämään tehokkaan 
tietojenvaihtojärjestelmän saapumista markkinoille, nämä perustelut eivät enää päde nykyisin. 
Tilanne on muuttunut ajan mittaan, sillä TPJ:istä on tullut entistä autonomisempia 
kokonaisuuksia kun omistajuudesta on luovuttu.

Siksi lienee oikeutettua päätellä, että lentoyhtiöt odottavat saavansa TPJ-omistuksesta 
pikemminkin kilpailuetuja (esim. suosituimmuuskohtelu tai syrjityksi tulemista koskeva riski) 
tai strategisia etuja kuin pelkästään kustannusetuja. Väärinkäytösten riski on erityisen suuri, 
kun määräävässä markkina-asemassa oleva lentoyhtiö osallistuu määräävässä markkina-
asemassa olevan TPJ:n toimintaan (kuten esim. Ranskan, Saksan ja Espanjan markkinoilla 
käy)2.

Esittelijän mielestä asia vaatii selvennystä ja määritelmää on tiukennettava. Vaikka yleisesti 
ottaen on niin, että mitä suurempi omistukseen osallistuminen, sitä helpompaa on saada 
suosituimmuusehtoja, mutta on vaikeata määrittää kynnys, jonka ylittyessä on syytä olettaa 
syrjintäriskiä3.

Siksi esittelijä suosittelee valiokuntaa pidättymään lentoyhtiöiden TPJ-pääomaan 
osallistumista koskevan kiellon tai kynnysarvon asettamisesta ja asettamaan sen sijaan 
seuraavan kiistattoman ehdon: kaikkien lentoyhtiön tekemien TPJ-pääomasijoitusten on 
johdettava 10 artiklan noudattamiseen. Tällöin TPJ:n emoliikenteenharjoittajan on tarjottava 
muille TPJ:ille samat tiedot kuin omalle TPJ:lleen. Näin ilman TPJ-omistusosuutta toimiville 

1 PO COMP totesi 16. maaliskuuta 2005 yrityssulauman valvontaa koskevassa M. 3717 -tapauksessa, että 
Amadeus on ainoastaan BC Partnersin ja Cinven LTD:n yhteisessä määräysvallassa.
2 Ks. Euroopan parlamentille vuonna 2008 laadittu muistio, jossa käsitellään tietokonepohjaisia 
paikanvarausjärjestelmiä koskevien käytännesääntöjen tarkistamista, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, s. 15.
3 Tuomioistuin on todennut eräässä aiemmassa tapauksessa (British American Tobacco/Reynolds vs. komissio – 
17. marraskuuta 1987 annettu tuomio asiassa 142 ja 156/1984) seuraavaa: "Vaikka se, että yritys hankkii 
omistusosuuden kilpailevasta yrityksestä, ei itsessään ole kilpailua rajoittavaa toimintaa, tällainen 
omistusosuuden hankkiminen voi kuitenkin olla kyseisten yritysten kaupalliseen käyttäytymiseen vaikuttava 
tekijä, joka rajoittaa tai vääristää kilpailua markkinoilla (--). Tilanne on erityisesti tällainen silloin, kun sijoittava 
yritys osuuksia hankkimalla tai sopimuksiin lisätyin määräyksin saa toisen yrityksen kaupallista käyttäytymistä 
koskevan oikeudellisen tai tosiasiallisen määräysvallan tai kun sopimuksessa määrätään yritysten välisestä 
kaupallisesta yhteistyöstä tai tällaista yhteistyötä edistävien rakenteiden luomisesta." (37 ja 38 kohta – 
lihavointi tekijän). ks. edellä mainittu, s. 14.
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lentoliikenteen tai rautatieliikenteenharjoittajille taataan riittävät suojelutoimet 
emoliikenteenharjoittajan harjoittamalta syrjinnältä tai määräävän markkina-aseman 
väärinkäytöltä.

Markkinointitietonauhojen (7 artikla) suhteen esittelijä ehdottaa kompromissina 
matkatoimiston tunnistetietojen esittämisen sallimista, jos matkatoimistot ja TPJ:t ovat 
sopineet asiasta. Esittelijä ehdottaa korvausjärjestelmää, jossa matkatoimistolle taataan 
rahallinen vastike tunnistetietojen ilmoittamisesta.

Edellä mainittuja ehdotuksia harkittaessa olisi otettava huomioon, että alalla on monia 
toimijoita, lähinnä lentoliikenteen tai rautatieliikenteen harjoittajia, TPJ:iä matkatoimistoja ja 
kuluttajia. Koska komissio ei ole teettänyt markkinointitietonauhoja koskevaa vaikutusten 
arviointia, uudelleen tarkastelussa olisi käsiteltävä kaikkia matkojen jakautumisen 
elementtejä. Kaikissa matkan jakautumisen tiettyä elementtiä koskevissa 
lainsäädäntöpäätöksissä olisi otettava huomioon päätöksen merkitys ja seuraukset muilla 
aloilla. Jos esimerkiksi matkatoimistojen tunnistamista markkinointitietonauhoista rajoitetaan 
komission ehdottamalla tavalla, tuloksena saattaa olla monopolitilanne, joka juontuu 
lentoyhtiöiden tietomarkkinointia koskevasta vastaavasta järjestelmästä (IATAn PaxIs).

Näyttöä koskevat ehdotukset on tehty ennen kaikkea kuluttajien edut huomioon ottaen. 
Ryhmittelyperusteiden on oltava oikeudenmukaisia ja niiden on autettava matkatoimistoja 
antamaan kuluttajille selkein matkustusvaihtoehtojen valikoima. Niitä voidaan pitää yhtenä 
väärinkäytön vastaisista suojatoimista. Esittelijän mielestä tämä tarjoaa TPJ:ille 
mahdollisuuden käyttäjäystävällisempien ja yksityiskohtaisempien hakuvaihtoehtojen 
kehittämiseen. Alan avoimuutta halutaan lopuksi lisätä säännöksillä, jotka koskevat 
emoliikenteenharjoittajien tilintarkastusta.
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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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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia 
paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä
(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

Valmistelija: Wolfgang Bulfon

LYHYET PERUSTELUT

Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä (TPJ) koskevat käytännesäännöt koskevat 
matkanjärjestäjien TPJ:n välityksellä tekemiä lentoyhtiöiden ja rautatieyhtiöiden 
lippuvarauksia. Asetus tuli voimaan vuonna 1989, ja sitä on muutettu kahdesti, vuonna 1993 
ja 1999. Nyt käsiteltävänä olevan kolmannen tarkistamisen tarkoituksena on lujittaa 
järjestelmien välistä kilpailua käytännesääntöjen osittaisen vapauttamisen avulla.

Valmistelija myöntää, että nykyisten tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevien 
käytännesääntöjen tarkistaminen voisi lisätä joustavuutta ja parantaa tarjontaa. Arveluttavaa 
on kuitenkin se, että eurooppalaisten lentomarkkinoiden nykyisen rakenteen vuoksi 
kansalliset lentoyhtiöt ovat etuoikeutetussa asemassa, koska niillä on määräävä 
markkina-asema kotimaansa markkinoilla. Tämä voi johtaa määräävän markkina-aseman 
laajentumiseen entisestään.

Kun kyseessä on määräävä markkina-asema, lentoyhtiöiden, tietokonepohjaisten 
paikanvarausjärjestelmien ja matkatoimistojen yhteenliittymät johtavat siihen, että 
riippumattomien matkanjärjestäjien on tulevaisuudessa pakko osallistua tiettyyn TPJ:ään 
saadakseen tietoa tiettyjen lentoyhtiöiden kaikista hinnoista ja paikkojen saatavuudesta. 

Käytännesääntöjen vapauttaminen merkitsee kilpailun lisääntymisen lisäksi myös hintoja tai 
saatavuutta koskevien tietojen pirstaloitumista tai hajanaistumista. Tämä kehitys on jo 
nähtävissä lentoyhtiöiden vaihtoehtoisten myyntikanavien kehittymisen tuloksena. 

Valmistelija pelkää ennen kaikkea sitä, että pienten ja keskisuurten matkanjärjestäjien 
kilpailutilanne huonontuisi, koska niillä ei ole riittäviä varoja tehdä sopimuksia useiden 
tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien kanssa, tai niiden pitäisi käyttää lentoyhtiöiden 
suoria myyntikanavia saadakseen koko tarjonnan käyttöönsä. Lopulliset kuluttajahinnat voivat 
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näin ollen nousta.

Valmistelija kannattaa 10 artiklassa tarkoitettuja toimia, joilla emolentoliikenteenharjoittajat 
velvoitetaan antamaan samat hintoja ja vapaita paikkoja (full content) koskevat tiedot kaikille 
TPJ-toimittajille, myös sellaisille, joiden kanssa ne eivät ole tehneet sopimusta. 

Valmistelija kannattaa täysin komission ehdotusta poistaa vaatimus matkanjärjestäjän 
tunnistamisesta markkinointitietonauhoissa (MIDT-nauhat) niiden IATA-toimistonumeron 
perusteella.

Valmistelija vaatii myös mahdollisimman suurta avoimuutta TPJ:n kautta tarjottavan 
lentoliikenteen segmentin hintojen rakenteen suhteen siten, että on ilmoitettava kaikki verot ja 
maksut, jotka on maksettava liikennepalvelun tarjoajalle. TPJ-varaukseen jälkikäteen lasketut 
lisämaksut eivät ole sallittuja.

Valmistelija vaatii niin kutsuttujen emoliikenteenharjoittajien yhteydessä, että jos lentoyhtiö 
tai rautatieyhtiö omistaa osuuksia TPJ:stä suoraan tai epäsuorasti, se luokitellaan 
emoliikenteenharjoittajaksi. Valmistelija katsoo, että kaikkiin omistamisen muotoihin liittyy 
tietty vaikutusmahdollisuus. Oikeudenmukaisten kilpailuolosuhteiden luomiseksi kaikkien 
lentoyhtiöiden olisi peruttava osallisuutensa tietokonepohjaisista paikanvarausjärjestelmistä. 

Niitä lentoyhtiöitä ja rautatieyhtiöitä, jotka haluavat säilyttää osallisuutensa TPJ:ssä, koskevat 
3 a artiklan säännökset.

Valmistelija ehdottaa, että komission ehdotuksen 17 artiklan mukaisesti säädettäisiin 
asetuksen soveltamisen toistuvasta arvioinnista, joka toteutettaisiin kolmesti viiden vuoden 
aikana. Siinä arvioitaisiin erityisesti asetuksen tehokkuus pyrittäessä varmistamaan syrjinnän 
kielto ja oikeudenmukainen kilpailu TPJ-palveluiden alalla sekä asetuksen vaikutuksesta 
kuluttajien etuihin. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (9 a) [Lentoliikenteen harjoittamisen 
yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun 
asetuksen …] mukaan lentoliikenteen 
harjoittajien julkaisemien hintojen on 
sisällettävä kaikki sovellettavat pakolliset 
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ja ennakoitavat verot, maksut, lisämaksut 
ja palvelumaksut. Hintatiedot olisi 
TPJ-näytöillä esitettävä niin, että 
ilmoitetaan myös vastaavien 
hintaluokkien hinnat, jotta matkatoimistot 
voivat antaa nämä tiedot asiakkailleen.

Perustelu

Kuluttajan on saatava tarkkaa tietoa hinnoista, minkä vuoksi kaikilla toimijoilla 
(lentoliikenteen harjoittajat, järjestelmätoimittajat ja matkatoimistot) on velvollisuus 
ilmoittaa avoimesti, mistä hinta koostuu. Tämä on suoraan kytköksissä meneillään olevaan 
lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä annetun asetuksen uudelleenlaatimiseen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 (11 a) Komission olisi säännöllisesti 
seurattava tämän asetuksen soveltamista 
ja sen tehokkuutta pyrittäessä estämään 
kilpailunvastaiset ja syrjivät käytännöt 
TPJ:ien kautta tapahtuvan 
matkustuspalvelujen jakelun 
markkinoilla, erityisesti tapauksissa, 
joissa liikenteenharjoittajilla on läheisiä 
yhteyksiä järjestelmätoimittajiin.

Perustelu

Kyseenalaistamatta vaikutusten arvioinnin emoliikenteenharjoittajia koskevia tuloksia 
komission on syytä seurata tilannetta tarkasti, ja sen on estettävä kilpailunvastaiset 
käytännöt.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämä asetus ei rajoita 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 

(12) Tämä asetus ei rajoita 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
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soveltamista. soveltamista. Sillä täydennetään yleisiä 
kilpailusääntöjä, joita sovelletaan 
edelleen täysimääräisesti kilpailuun 
liittyviin väärinkäytöksiin, kuten 
kartellilainsäädännön rikkomuksiin tai 
määräävän aseman väärinkäyttöön.

Perustelu

Näiden käytännesääntöjen tarkoituksena on auttaa luomaan lentoliikenteen harjoittajille 
tasapuoliset ja puolueettomat toimintaedellytykset tietokonepohjaisissa 
paikanvarausjärjestelmissä. Tämä teksti ei kuitenkaan ole ainoa alallaan. Se täydentää 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan määräyksiä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) "emoliikenteenharjoittajalla" 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa omistaa 
järjestelmätoimittajan tai tosiasiallisesti 
käyttää siinä määräysvaltaa, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa;

g) "emoliikenteenharjoittajalla" 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, joka suoraan 
tai välillisesti joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa 

– omistaa osuuden järjestelmätoimittajan 
pääomasta tai jolla on oikeus nimittää sen 
johtohenkilöitä taikka johtokunnan, 
hallintoneuvoston tai muun 
hallintoelimen jäseniä, ja
– tosiasiallisesti käyttää 
järjestelmätoimittajassa määräysvaltaa, 
minkä komissio on todennut, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa.
Komissio voi milloin tahansa pyytää 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
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rautatieliikenteen harjoittajaa, joka 
omistaa osuuden järjestelmätoimittajan 
pääomasta, toimittamaan komissiolle 
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen 
määrittämiseksi, onko kyseinen 
liikenteenharjoittaja mahdollisesti 
emoliikenteenharjoittaja.

Perustelu

Komission esittämää määritelmää on täsmennettävä. Käytännössä ei ole olemassa tarkkaa 
pääomaomistuksen kynnysarvoa, josta alkaen osuuden omistaja voi tietyssä määrin vaikuttaa 
järjestelmätoimittajan kauppapolitiikkaan. Siksi määritelmässä on otettava huomioon kaikki 
yhtiöt, jotka omistavat osuuden järjestelmätoimittajan pääomasta, ja annettava komission 
kilpailuviranomaisten tehtäväksi varmistaa, millä kyseisistä yhtiöistä on tosiasiallinen 
määräysvalta järjestelmätoimittajassa.

Tarkistuksen toinen osa liittyy avoimuusvelvollisuuksiin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmätoimittajan on kunkin 
yksittäisen tapahtuman yhteydessä 
tarjottava TPJ:nsä kautta yksi tai useampi 
pääasiallinen näyttö ja ilmoitettava siinä tai 
niissä osallistuvien liikenteenharjoittajien 
toimittamat tiedot puolueettomalla ja 
kattavalla tavalla ketään syrjimättä ja 
tasapuolisesti. Tietojen ryhmittelemisessä 
käytetyt perusteet eivät saa suoraan tai 
välillisesti liittyä tiettyyn 
liikenteenharjoittajaan, ja näitä perusteita 
on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin 
osallistuviin liikenteenharjoittajiin. 
Pääasiallisten näyttöjen on oltava 
liitteessä 1 vahvistettujen sääntöjen 
mukaiset.

1. Järjestelmätoimittajan on kunkin 
yksittäisen tapahtuman yhteydessä 
tarjottava TPJ:nsä kautta yksi tai useampi 
pääasiallinen näyttö ja ilmoitettava siinä tai 
niissä osallistuvien liikenteenharjoittajien 
toimittamat tiedot puolueettomalla, 
avoimella ja kattavalla tavalla ketään 
syrjimättä ja tasapuolisesti. Tietojen 
ryhmittelemisessä käytetyt perusteet eivät 
saa suoraan tai välillisesti liittyä tiettyyn 
liikenteenharjoittajaan, ja näitä perusteita 
on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin 
osallistuviin liikenteenharjoittajiin. 
Pääasiallisten näyttöjen on oltava 
liitteessä 1 vahvistettujen sääntöjen 
mukaiset.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Antaessaan tietoja TPJ:stä 
kuluttajalle tilaajan on ilmoitettava tälle 
liikennepalvelusta maksettava lopullinen 
hinta, kaikki veloittamansa 
lisäkustannukset ja palvelumaksut 
mukaan luettuina.

Perustelu
Näin lisätään hintojen avoimuutta kuluttajien kannalta. Tämä koskee sekä Internetissä 
toimivia että perinteisiä matkatoimistoja. Säännöksellä täydennetään äskettäin hyväksytyn 
lentoliikenteen palveluista annetun asetuksen (kolmas tarkistettu lainsäädäntöpaketti) 
hintojen avoimuutta koskevia vaatimuksia. Kyseisessä asetuksessa samaa edellytettiin 
lentoyhtiöiltä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla − b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä mitään suoraa tai epäsuoraa 
kyseisen tilaajan tunnistetta. 

b) osallistuvat liikenteenharjoittajat eivät 
saa käyttää kyseisiä tietoja vaikuttaakseen 
epäasianmukaisesti tilaajan valintoihin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa kantelun perusteella tai 
omasta aloitteestaan, että tätä asetusta 
rikotaan, se voi päätöksellään määrätä 

Jos komissio toteaa kantelun perusteella tai 
omasta aloitteestaan, että tätä asetusta 
rikotaan, se voi päätöksellään määrätä 
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asianomaiset yritykset tai yritysten 
yhteenliittymät lopettamaan todetun 
rikkomisen.

asianomaiset yritykset tai yritysten 
yhteenliittymät lopettamaan todetun 
rikkomisen. Asetuksen mahdollista 
rikkomista koskevissa tutkimuksissa 
otetaan täysin huomioon EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
nojalla suoritetun mahdollisen tutkinnan 
tulokset.

Perustelu

Järjestelmätoimittajia koskevilla käytännesäännöillä ei korvata olemassa olevia 
kilpailusääntöjä, vaan täydennetään niitä. Kilpailusääntöjä sovelletaan vastakin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot.

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot, mukaan lukien 
erityisiä tarkastuksia varten etenkin 
4, 7 ja 11 artiklaan liittyvistä seikoista.

Perustelu

Komissiolla on oltava laajat valtuudet valvoa käytännesääntöjen moitteetonta 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
17 artikla − -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa säännöllisesti tämän 
asetuksen soveltamista tarvittaessa 
13 artiklassa tarkoitettujen erityisten 
tarkastusten avulla. Se tarkastelee ennen 
kaikkea asetuksen tuloksellisuutta 
syrjimättömyyden ja terveen kilpailun 
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varmistamisessa TPJ-palvelujen 
markkinoilla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 − -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 -1. Pääasiallisella näytöllä esitettävät 
matkavaihtoehdot ryhmitellään tilaajan 
valinnan mukaan joko kuljetusmaksujen 
mukaan tai seuraavassa järjestyksessä:
a) suorat matkavaihtoehdot lähtöajan 
mukaan;
b) kaikki muut matkavaihtoehdot 
matkustusajan kokonaiskeston mukaan.

Perustelu

Tilaajan on voitava valita useista vaihtoehdoista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite I − 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Lennot, joihin kuuluu välilaskuja, on 
osoitettava selvästi.

4. Lennot, joihin kuuluu välilaskuja, on 
osoitettava selvästi, ja välilaskujen pituus 
on ilmoitettava.

Perustelu
Näin turvataan kuluttajan mahdollisuus valita omia etujaan parhaiten vastaava tuote.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia 
paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä
(KOM(2007)0709 – C6-0481/2007 – 2007/0243(COD))

Valmistelija: Philip Bradbourn

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Henkilötietoja olisi käsiteltävä 
TPJ:n toiminnan yhteydessä yksinomaan 
liikennetuotteita koskevien 
paikanvarausten tekemistä ja lippujen 
kirjoittamista varten. Jäsenvaltioiden tai 
kolmansien valtioiden toimivaltaisilla 
poliisiviranomaisilla ei pitäisi olla 
oikeutta päästä TPJ:n henkilötietoihin.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä mitään suoraa tai epäsuoraa 
kyseisen tilaajan tunnistetta.

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä jäsenvaltioiden ja EU:n 
tietosuojalakien mukaisesti mitään suoraa 
tai epäsuoraa kyseisen tilaajan tunnistetta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
ollessa kyseessä tietoja voidaan käsitellä 
vain, jos rekisteröity on antanut 
nimenomaisen suostumuksensa niiden 
käsittelyyn.

3. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
ollessa kyseessä tietoja voidaan käsitellä 
vain, jos rekisteröity on antanut 
nimenomaisen ja ilmoitetun 
suostumuksensa niiden käsittelyyn.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Järjestelmätoimittajan valvonnassa 
olevat tunnistettavia yksittäisiä 
paikanvarauksia koskevat tiedot on 
tallennettava erikseen (off-line) 72 tunnin 
kuluessa siitä, kun yksittäisen 
paikanvarauksen viimeinen käsittelyvaihe 
on saatu päätökseen, ja tiedot on tuhottava 
kolmen vuoden kuluessa. Näitä tietoja 
voidaan antaa käyttöön vain laskutusta 
koskevan riidan johdosta.

4. Järjestelmätoimittajan valvonnassa 
olevat tunnistettavia yksittäisiä 
paikanvarauksia koskevat tiedot on 
tallennettava erikseen (off-line) 72 tunnin 
kuluessa siitä, kun yksittäiseen 
paikanvaraukseen liittyvän matkan 
viimeinen käsittelyvaihe on saatu 
päätökseen, ja tiedot on tuhottava kolmen 
vuoden kuluessa. Näitä tietoja voidaan 
antaa käyttöön vain laskutusta koskevan 
riidan johdosta.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. TPJ:stä saatavat markkinointi, varaus- 
ja myyntitiedot eivät saa sisältää mitään 
suoraa tai epäsuoraa tunnistetta, joka 
koskisi luonnollisia henkilöitä tai 
tapauksen mukaan heidän edustamiaan 
organisaatioita tai yrityksiä.

Poistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Tietojen käsittelyn turvallisuutta 
koskevia direktiivin 95/46/EY säännöksiä 
sovelletaan, ja niitä voidaan täydentää 
erityisillä turvallisuusvaatimuksilla, jotka 
koskevat TPJ:issä käsiteltäviä tietoja. 
Asianmukaiset turvallisuustoimet otetaan 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 
TPJ:ien sisältämät erityyppiset tiedot 
käsitellään eri käyttötarkoitustensa 
mukaisesti.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot.

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot varsinkin 4, 7 ja 
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11 artiklan kattamista kysymyksistä 
edellyttäen, että tällöin noudatetaan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa / 
asianomaisissa jäsenvaltioissa 
sovellettavia tiukimpia 
tietosuojavaatimuksia.
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