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LÜHISELGITUS

Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend puudutab reisikorraldajate lennu- ja 
rongipiletite ettetellimisi arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kaudu. Pärast määruse 
jõustumist 1989. aastal on seda kaks korda muudetud (1993 ja 1999). Nüüd eesseisva 
kolmanda läbivaatamise käigus on eesmärgiks toimimisjuhendi osalise liberaliseerimise 
kaudu tugevdada konkurentsi arvutipõhiste ettetellimissüsteemide vahel.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et arvutipõhiste ettetellimissüsteemide praeguse 
toimimisjuhendi läbivaatamine võiks aidata kaasa suuremale paindlikkusele ja pakkumise 
parandamisele. Kuid on siiski kahtlusi, et valitsevaid positsioone turul võidakse veelgi 
tugevdada, arvestades Euroopa lennundusturu praegust struktuuri, kus riiklikud lennuliinid 
oma koduturgudel domineerides naudivad valitsevat seisundit.

Lennuliinide, arvutipõhiste ettetellimissüsteemide ja reisibüroode seotus, kui tegemist on 
valitsevas seisundis turuosalistega, toob kaasa selle, et sõltumatuid reisikorraldajaid 
sunnitakse tulevikus osalema teatud kindlas arvutipõhises ettetellimissüsteemis, saamaks 
teavet teatavate lennuliinide tervikpakkumise kohta, mis sisaldab nii piletihindu kui ka 
kättesaadavust. 

Toimimisjuhendi liberaliseerimine ei tähenda üksnes teravamat konkurentsi, vaid ka 
piletihindu ja kättesaadavust puudutava teabe suuremat killustumist, mille suunas liigutakse 
juba praegu lennuliinide alternatiivsete levituskanalite tulemusel. 

Arvamuse koostaja väljendab kartust, et väikeste ja keskmise suurusega reisikorraldajate 
konkurentsiolukord halveneb, kuna neil ei ole piisavalt vahendeid, et sõlmida lepinguid mitme 
arvutipõhise ettetellimissüsteemiga, ning nad on sel juhul sunnitud kasutama lennuliinide 
otselevituskanaleid, et omada juurdepääsu kõikidele pakkumistele. See võib ühekülgselt tuua 
kaasa kõrgemad hinnad lõpptarbijale.

Arvamuse koostaja toetab artiklis 10 sätestatud meetmeid, mille eesmärk on tagada, et 
emaettevõtja annab kõigile arvutipõhiste ettetellimissüsteemide pakkujatele sama teavet 
piletihindade ja vabade kohtade kohta (full content), ka neile, kellega lepingut ei ole sõlmitud. 

Arvamuse koostaja toetab täielikult komisjoni ettepanekut mitte anda turuinfo andmete 
edastusel reisikorraldajate kontaktandmeid, eemaldades selleks nende IATA agentuurinumbri.

Ühtlasi nõuab arvamuse koostaja, et arvutipõhistes ettetellimissüsteemides pakutavad 
lennusegmendid oleksid võimalikult läbipaistvad, välja tuleb tuua kõiki kohaldatavad maksud, 
lõivud ja tasud, mida tuleb maksta veoteenuse osutajale. Lubamatu on hiljem juurde arvestada 
lisatasu ettetellimise eest.

Niinimetatud „emaettevõtja” määratluse puhul nõuab arvamuse koostaja, et lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja igasugune otsene või kaudne osalus arvutipõhises ettetellimissüsteemis 
peaks kaasa tooma selle ettevõtja liigitamise „emaettevõtjaks”. Arvamuse koostaja on 
seisukohal, et igat laadi omandus arvutipõhises ettetellimissüsteemis tähendab teatud 
mõjutamist. Õiglaste konkurentsitingimuste loomiseks peaksid kõik lennuettevõtjad oma 
osalusest arvutipõhistes ettetellimissüsteemides loobuma. 
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Iga lennuettevõtja ja raudtee-ettevõtja, kes eelistab säilitada oma osaluse arvutipõhises 
ettetellimissüsteemis, on kohustatud täitma artiklis 3a sätestatud meetmeid.

Komisjoni ettepaneku artiklile 17 toetudes paneb arvamuse koostaja ette, et määruse 
rakendamise korrapärane läbivaatamine toimuks kolm korda viie aasta jooksul alates määruse 
jõustumisest. Läbivaatamine keskenduks eelkõige määruse tõhususele mittediskrimineerimise 
ja õiglase konkurentsi tagamisel arvutipõhiste ettetellimissüsteemide teenuste turul ning 
hindaks määruse mõju tarbijate huvidele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija 
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega omab või kontrollib tõhusalt 
süsteemi tarnijat, samuti iga lennuettevõtja 
või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või 
tõhusalt kontrollib;

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija 
või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos 
teistega on süsteemi tarnija osanik,
kontrollib tõhusalt süsteemi tarnijat või 
kellel on seaduslik õigus nimetada 
ametisse süsteemi tarnija juhatuse, 
nõukogu või muu juhtorgani esimees või 
liikmed, samuti iga lennuettevõtja või 
raudtee-ettevõtja, mida ta omab või 
tõhusalt kontrollib;

Or. en

Selgitus

Nimetatud määratlust tuleks täpsustada ja laiendada, tagamaks seda, et süsteemi tarnijatesse 
investeerinud lennuettevõtjate mõjuvõimu võetakse nõuetekohaselt arvesse. Siinkohal on 
põhjendatud järeldus, et lennuettevõtjate oodatav kasu on arvutipõhiste ettetellimissüsteemide 
omamisel seotud pigem konkurentsi kui kasumiga. Kuritarvitamise oht on eriti suur siis, kui 
turgu valitsev lennuettevõtja on osanik turgu valitsevas arvutipõhises ettetellimissüsteemis. 
Raske oleks määrata kindlaks piiri, mille ületamisel võib näha diskrimineerimise ohtu. 
Seetõttu tuleks määratlust laiendada ja hõlmata sellesse ka lennuettevõtjad, kes osalevad 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi kapitalis.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Andes arvutipõhise 
ettetellimissüsteemi kaudu teavet tarbijale, 
teavitab tellija tarbijat lõpphinnast, mis 
tuleb tasuda transporditeenuse eest ning 
mis sisaldab kõiki selle eest nõutavaid 
lisakulusid ja teenustasusid. 

Or. en

Selgitus

See meede parandab tarbija jaoks hinna läbipaistvust. See käib nii online- kui ka offline-
reisibüroode kohta. Sellega täiendatakse hinna läbipaistvuse kohustusi, mis on sätestatud 
hiljuti vastu võetud määruses lennutransporditeenuste kohta (läbivaadatud kolmas pakett), 
mis esitab samu nõudmisi lennuettevõtjatele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab iga kahe aasta tagant 
aruande, kus käsitletakse käesoleva 
määruse tõhusust, et tagada 
mittediskrimineerimine ja aus konkurents 
arvutipõhiste ettetellimissüsteemide 
teenuste turul, ning määruse mõju 
tarbijatele. 

Or. en

Selgitus

Meede tagab turutingimuste ning eelkõige tarbijatele avaldatava mõju korrapärase 
hindamise.
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