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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (εν συντομία 
ΗΣΚ) αφορά κρατήσεις εισιτηρίων για αεροπορικές εταιρίες και σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
μέσω του ΗΣΚ από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
το 1989, ο εν λόγω κανονισμός αναθεωρήθηκε δύο φορές (1993 και 1999). Στόχος της 
επερχόμενης τρίτης αναθεώρησης είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΣΚ μέσω 
μερικής ελευθέρωσης του κώδικα δεοντολογίας.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι η επανεξέταση του ισχύοντος 
κώδικα δεοντολογίας για τα ΗΣΚ θα μπορούσε να συμβάλει στη μεγαλύτερη ευελιξία και στη 
βελτίωση της προσφοράς. Ωστόσο, εκφράζονται επίσης επιφυλάξεις ως προς το ότι, λόγω της 
σημερινής διάρθρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς αεροπορικών πτήσεων στην οποία οι εθνικοί 
αερομεταφορείς απολαύουν πλεονεκτικής θέσης χάρη στην κυριαρχία τους στις εγχώριες 
αγορές τους, θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω οι δεσπόζουσες θέσεις στην αγορά.

Με την διαπλοκή αεροπορικών εταιριών, ΗΣΚ και ταξιδιωτικών πρακτορείων σε περιπτώσεις 
παραγόντων της αγοράς που κατέχουν δεσπόζουσα θέση θα υποχρεωθούν μελλοντικά οι 
ανεξάρτητοι ταξιδιωτικοί πράκτορες να μετέχουν σε ορισμένα ΗΣΚ προκειμένου να 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με όλο το φάσμα των ναύλων και των διαθέσιμων θέσεων 
που παρέχουν ορισμένες αεροπορικές εταιρίες.

Η ελευθέρωση του κώδικα δεοντολογίας συνεπάγεται τόσο την αύξηση του ανταγωνισμού 
όσο και τον εντεινόμενο κατακερματισμό ή τεμαχισμό των πληροφοριών σχετικά με τους 
ναύλους ή τα διαθέσιμα δρομολόγια που διαμορφώνονται ήδη σήμερα μέσω εναλλακτικών 
διαύλων διανομής.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης εκφράζει ιδίως το φόβο ότι θα επιδεινωθεί η 
ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων ταξιδιωτικών πρακτόρων δεδομένου ότι δεν διαθέτουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ούτως ώστε να συνάπτουν συμβάσεις με πολλά ΗΣΚ, με 
αποτέλεσμα να αναγκάζονται να προσφεύγουν σε διόδους άμεσης διανομής των αεροπορικών 
εταιριών ούτως ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
Τούτο θα μπορούσε να εντείνει την τάση αύξησης των τιμών για τους τελικούς χρήστες.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μητρικοί αερομεταφορείς προσφέρουν σε όλους τους 
παρόχους ΗΣΚ τις ίδιες πληροφορίες όσον αφορά τους ναύλους και τα διαθέσιμα δρομολόγια 
(«full content»), συμπεριλαμβανομένων των παρόχων με τους οποίους δεν έχουν συνάψει 
σύμβαση.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής 
να απαγορεύει την ταυτοποίηση ταξιδιωτικών πρακτόρων στις μαγνητικές ταινίες δεδομένων 
εμπορίας (ΜΙDΤ) διαγράφοντας τον αριθμό πρακτορείου της ΙΑΤΑ.

Επίσης, ο συντάκτης της γνωμοδότησης ζητεί να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη 
διάρθρωση του ναύλου κάθε τμήματος πτήσης που παρέχεται σε ΗΣΚ, ενώ στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι φόροι, τα τέλη και οι αμοιβές που καταβάλλονται στον 
πάροχο μεταφορικών υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται ο εκ των υστέρων συνυπολογισμός 
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επιπλέον χρέωσης για κράτηση μέσω ΗΣΚ.

Όσον αφορά τους αποκαλούμενους «μητρικούς αερομεταφορείς», ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης ζητεί κάθε άμεση ή έμμεση συμμετοχή μιας αεροπορικής εταιρίας ή μιας 
σιδηροδρομικής επιχείρησης σε ένα ΗΣΚ να συνεπάγεται την ταξινόμησή της ως «μητρικού 
αερομεταφορέα». Επίσης πιστεύει ότι κάθε μορφή ιδιοκτησίας σε ένα ΗΣΚ περιλαμβάνει 
σχετική σφαίρα επιρροής. Αποβλέποντας στη δημιουργία δίκαιων όρων ανταγωνισμού, όλες 
οι αεροπορικές εταιρίες πρέπει να παραιτηθούν από τη συμμετοχή τους σε ΗΣΚ.

Όλες οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές εταιρίες που προτιμούν να διατηρήσουν τη 
συμμετοχή τους σε ΗΣΚ δεσμεύονται να λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
3α.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει, βασιζόμενος στο άρθρο 17 της πρότασης της 
Επιτροπής, την περιοδική επανεξέταση της εφαρμογής του κανονισμού που θα πρέπει να 
πραγματοποιείται τρεις φορές εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του. Στο πλαίσιο αυτό 
θα εξετάζεται ειδικότερα πόσο αποτελεσματικός είναι ο κανονισμός εξασφαλίζοντας την 
έλλειψη διακρίσεων και το δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά για υπηρεσίες ΗΣΚ καθώς και 
τον αντίκτυπό τους στα συμφέροντα των καταναλωτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - εδάφιο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους, έχει υπό την 
κυριότητά του ή ελέγχει πραγματικά έναν 
πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι 
υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή 
από κοινού με άλλους, συμμετέχει στο 
κεφάλαιο ενός πωλητή συστήματος ή 
ελέγχει πραγματικά έναν πωλητή 
συστήματος ή έχει το νόμιμο δικαίωμα να 
διορίζει οποιοδήποτε μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού 
συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου 
ενός πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε 
αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός 
μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι 
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υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να αποσαφηνιστεί και να διευρυνθεί, για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η επιρροή των μεταφορέων ως συνέπεια των εταιρικών κεφαλαίων τους στους 
πωλητές συστήματος.  Είναι εύλογο τα οφέλη που αναμένουν οι αερογραμμές από την κυριότητα 
ΗΣΚ να αφορούν μάλλον "ανταγωνιστικά" κέρδη παρά δαπάνες. Ο κίνδυνος κατάχρησης είναι 
ιδιαίτερα υψηλός, όταν μια δεσπόζουσα αεροπορική εταιρεία συμμετέχει σε δεσπόζον ΗΣΚ. Δεν 
θα ήταν εύκολο να οριοθετήσουμε από πού αρχίζει ο κίνδυνος διακρίσεων. Ο ορισμός πρέπει 
επομένως να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν κεφάλαια 
σε ένα ΗΣΚ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά την παροχή πληροφοριών από 
ένα ΗΣΚ στον καταναλωτή, ο 
συνδρομητής πρέπει να ενημερώνει τον 
καταναλωτή σχετικά με την τελική τιμή 
που καταβάλλεται για την μεταφορική 
υπηρεσία, συμπεριλαμβάνοντας κάθε 
πρόσθετη δαπάνη και τέλος παροχής 
υπηρεσίας που χρεώνει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της διαφάνειας των τιμών για τον καταναλωτή. Αφορά 
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες τόσο εντός όσο και εκτός δικτύου. Συμπληρώνει τις υποχρεώσεις 
περί διαφάνειας των τιμών του κανονισμού που εγκρίθηκε πρόσφατα για τη λειτουργία των 
αεροπορικών μεταφορών (αναθεωρημένη τρίτη δέσμη μέτρων) που απαιτεί την ανάλογη 
συμμόρφωση των αεροπορικών εταιριών.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εκπονεί, κάθε δύο 
χρόνια, έκθεση σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζοντας την έλλειψη 
διακρίσεων και το δίκαιο ανταγωνισμό 
στην αγορά υπηρεσιών ΗΣΚ, καθώς και 
σχετικά με τον αντίκτυπό του στους 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό εξασφαλίζει την τακτική εκτίμηση των συνθηκών της αγοράς και ιδίως του
αντίκτυπου στους καταναλωτές.
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