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KORT BEGRUNDELSE

Adfærdskodeksen for edb-reservationssystemer (som forkortes CRS) 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 
mere fleksibilitet og en forbedring af udbuddet. Der er dog også bekymring for, at de 
dominerende stillinger 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 førende stilling.

Idet der er en stærk forbindelse mellem flyselskaber, CRS og rejsearrangører, der er 
dominerende på markedet, vil uafhængige rejsearrangører fremover blive tvunget til at deltage 
i specifikke CRS'er for at få oplysninger om hele udbuddet af priser og disponibilitet hos visse 
flyselskaber. 

Ud over den øgede konkurrence kommer liberaliseringen af adfærdskodeksen også til at 
betyde, at pris- og disponibilitetsoplysningerne i større omfang vil blive fragmenteret/opdelt. 
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 
kunne indgå aftaler med flere CRS'er og ville være nødsaget til at benytte flyselskabernes 
direkte salgskanaler for at kunne få adgang til alle de udbudte rejser. Prisen for den endelige 
forbruger vil således kunne stige.

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

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at ophøre med identificering af 
rejsearrangørerne i MIDT'erne gennem deres IATA-agenturnummer.

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

Ordføreren kræver i forhold til de såkaldte "moderluftfartsselskaber", at enhver direkte eller 
indirekte deltagelse af et fly- eller jernbaneselskab i et CRS vil føre til en klassificering som 
"moderluftfartsselskab". Han mener, at enhver form for ejerskab i CRS'er involverer en vis 
grad af indflydelse. Alle luftfartsselskaber skal trække deres deltagelse i CRS'er tilbage for at 
kunne skabe retfærdige konkurrencebetingelser. 
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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 dens ikrafttrædelse skal foretages 3 periodiske kontroller af forordningens gennemførelse. 
Denne kontrol skal hovedsageligt omfatte forordningens foranstaltninger med hensyn til ikke-
diskriminering og retfærdig konkurrence på markedet for CRS-tjenesteydelser samt 
indvirkningen på forbrugernes interesse.

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

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

"modertransportselskab": ethvert 
luftfartsselskab eller 
jernbanetransportselskab, som direkte eller 
indirekte, alene eller sammen med andre 
ejer eller effektivt kontrollerer en andel af 
en systemleverandør eller har den
juridiske ret til at udnævne et 
bestyrelsesmedlem eller et medlem af 
bestyrelsen, tilsynsrådet eller et andet 
ledelsesorgan hos en systemleverandør, 
samt ethvert luftfartsselskab eller ethvert 
jernbanetransportselskab, som det ejer eller 
effektivt kontrollerer;

Or. en

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'er, snarere 
vedrører "konkurrencemæssige" gevinster end fortjenester. Risikoen for misbrug er særlig 
udtalt, når et dominerende luftfartsselskab deltager i et dominerende CRS. Det vil være svært 
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at angive en grænse for, hvornår der kan formodes at være risiko for diskrimination. Derfor 
bør definitionen udvides til at omfatte luftfartsselskaber, der har kapitalandele i et CRS.

Ændringsforslag 2

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

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.

Or. en

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 3

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder hvert andet år 
en rapport om denne forordnings 
effektivitet med henblik på at sikre ikke-
diskriminering og retfærdig konkurrence 
på markedet for CRS-tjenesteydelser og 
dens indvirkning på forbrugere.

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning sikrer en løbende vurdering af markedsbetingelserne og i særdeleshed 
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indvirkningen på forbrugerne.


	718581da.doc

