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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 
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. 
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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
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 minkä tahansa 
osuuden järjestelmätoimittajasta,
tosiasiallisesti käyttää siinä määräysvaltaa 
tai jolla on lain mukaan oikeus nimittää 
järjestelmätoimittajan toimitusjohtaja 
taikka johtokunnan, hallintoneuvoston tai 
muun hallintoelimen jäsen, sekä 
lentoliikenteen harjoittajaa tai 
rautatieliikenteen harjoittajaa, jonka 
kyseinen emoliikenteenharjoittaja omistaa 
tai jossa se tosiasiallisesti käyttää 
määräysvaltaa;

Or. en

Perustelu
Määritelmää olisi täsmennettävä ja laajennettava, jotta järjestelmätoimittajan 
pääomajärjestelyihin pohjautuva liikenteenharjoittajien vaikutusvalta kyetään ottamaan 
asianmukaisesti huomioon. On perusteltua päätellä, että lentoyhtiöt odottavat saavansa 
TPJ:ien omistamisesta etua pikemminkin kilpailuhyötynä kuin tuottojen kannalta. 
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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. Siksi määritelmään 
olisi otettava kaikki lentoyhtiöt, jotka ovat sijoittaneet pääomaa TPJ:ään.

Tarkistus 2

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.

Or. en

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 3

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kahden vuoden välein 
kertomuksen tämän asetuksen 
tehokkuudesta pyrittäessä varmistamaan 
syrjinnän kielto ja oikeudenmukainen 
kilpailu TPJ-palveluiden alalla sekä 
asetuksen vaikutuksesta kuluttajiin.

Or. en
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Perustelu
Näin varmistetaan markkinaolosuhteiden ja erityisesti kuluttajiin kohdistuvien vaikutusten 
säännöllinen arviointi.
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