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RÖVID INDOKOLÁS

A számítógépes foglalási rendszerek (röviden CRS) ügyviteli szabályzata az utazási irodák 
repülőjegy-, illetve vonatjegy-foglalásait érinti. A rendelet 1989-es hatályba lépése óta a 
szabályzatot kétszer felülvizsgálták (1993-ban és 1999-ben). A küszöbön álló harmadik 
felülvizsgálat célja, hogy az ügyviteli szabályzat részleges liberalizálásával erősítse a versenyt 
a CRS-ek között.

Az előadó elismeri, hogy a CRS-ek jelenlegi ügyviteli szabályzatának felülvizsgálata nagyobb 
rugalmassághoz és a kínálat javulásához vezethet. Aggodalomra ad okot azonban, hogy az 
európai légi közlekedési piac jelenlegi struktúrája – amelyben a nemzeti légitársaságok a 
hazájukban betöltött domináns pozíció révén előnyt élveznek – a domináns piaci pozíciók 
további terjedéséhez vezethet.

A légitársaságoknak, a CRS-nek és az utazási irodáknak a piac domináns résztvevői esetében 
való összekapcsolódása miatt a független utazási irodák a jövőben egy bizonyos CRS-ben 
való részvételre kényszerülnek annak érdekében, hogy egyes légitársaságok teljes díj- és 
elérhetőségi palettájáról információt kapjanak. 

Az ügyviteli szabályzat liberalizálása nem csak erősebb versenyt jelent, hanem a díjakról és 
elérhetőségekről szóló információ töredezettségének erősödését is, amely a légitársaságok 
alternatív szolgáltatási csatornái miatt már ma is megfigyelhető. 

A vélemény előadója különösen attól tart, hogy a kis- és középvállalkozások számára romlik a 
versenyhelyzet, hiszen nem rendelkeznek elegendő eszközzel ahhoz, hogy több CRS-el 
kössenek szerződést, illetőleg a légitársaságok közvetlen szolgáltatási csatornáit kellene 
igénybe venniük a teljes kínálati palettához való hozzáférés érdekében. Mindez a végső 
fogyasztó számára az árak emelkedésével járhat.

A vélemény előadója támogatja a 10. cikkben meghatározott intézkedéseket, amelyek célja, 
hogy a tulajdonos fuvarozók a díjakról és elérhetőségekről valamennyi CRS-szolgáltató 
számára ugyanazt az információt nyújtsák („full content” -„teljes tartalom”), azoknak is, 
akikkel nem kötöttek szerződést. 

A vélemény előadója teljes mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
szüntessék meg az értékesítési adatokat tároló szalagokon (MIDT) az utazási irodák IATA-
szám alapján történő beazonosítását.

Az előadó sürgeti továbbá a CRS-ben kínált repülési szegmensek díjstruktúrája lehető legjobb 
átláthatóságának elérését, amikor a közlekedési szolgáltatás nyújtójának fizetendő valamennyi 
adót és díjat feltüntetnek. A CRS-foglalásoknál utólag felszámolt díjak nem elfogadhatók.

A „tulajdonos fuvarozók” esetében sürgeti, hogy a légitársaságok vagy vasúti társaságok 
CRS-ben való bármilyen részvétele a „tulajdonos fuvarozó“ besoroláshoz vezessen. A 
vélemény előadója úgy véli, hogy egy CRS bármilyen tulajdonlása bizonyos befolyást hoz 
magával. A tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében valamennyi 
légitársaságnak vissza kellene vonnia a CRS-ben való érdekeltségét. 
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A CRS-ben való érdekeltségüket megtartani kívánó légitársaságokat és vasúti társaságokat 
kötik a 3a. cikkben meghatározott intézkedések.

Az előadó a Bizottság javaslatának 17. cikke alapján azt javasolja, hogy a rendelet 
végrehajtását rendszeresen vizsgálják felül és ennek a hatályba lépéstől számított öt éven 
belül háromszor kell megtörténnie. A felülvizsgálat különösen a szabályozás abbéli 
hatékonyságát vizsgálja, hogy mennyiben képes biztosítani a megkülönböztetésmentességet 
és a tisztességes versenyt a CRS-szolgáltatások piacán, illetőleg hogy milyen hatást gyakorol 
a fogyasztók érdekeire.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amely
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 
másokkal együttesen tulajdonosa egy 
rendszerszolgáltatónak, vagy tényleges 
ellenőrzése alatt tart egy 
rendszerszolgáltatót, valamint az általa 
tulajdonolt vagy tényleges ellenőrzése alatt 
tartott légi fuvarozó vagy vasúttársaság;

g) „tulajdonos fuvarozó”: olyan légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság, amelynek
közvetve vagy közvetlenül, egyedül vagy 
másokkal együttesen érdekeltsége van egy
rendszerszolgáltatóban vagy tényleges 
ellenőrzése alatt tartja azt, vagy 
jogosultsággal rendelkezik bármely 
ügyvezető vagy az igazgatótanács vagy 
más irányítószerv bármely tagjának 
kinevezésére, valamint az általa tulajdonolt 
vagy tényleges ellenőrzése alatt tartott légi 
fuvarozó vagy vasúttársaság;

Or. en

Indokolás

A meghatározást tisztázni kell, és ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy a fuvarozók 
befolyását a rendszerszolgáltatóban birtokolt vagyonrészek következményeképp megfelelően 
figyelembe vegyék. Jogos úgy összegezni, hogy egy számítógépes helyfoglalási rendszer 
tulajdonlásából a légitársaságok által várt előnyök inkább kapcsolatosak a „versennyel”, 
mint a profittal. Különösen magas a visszaélés kockázata, ha egy meghatározó helyzetben 
lévő légitársaság egy meghatározó helyzetben lévő számítógépes helyfoglalási rendszerben 
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vesz részt. Nehéz lenne megnevezni azt a küszöböt, ahonnan a diszkrimináció veszélye 
feltételezhető. Ezért ki kell bővíteni a meghatározást, hogy belefoglaljuk az olyan 
légitársaságokat, amelyeknek bármilyen tőkerészesedésük van egy számítógépes helyfoglalási 
rendszerben.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az előfizető tájékoztatja a fogyasztót 
a közlekedési szolgáltatás végső áráról –
beleértve valamennyi további költséget és 
szolgáltatási díjat –, amikor a 
számítógépes helyfoglalási rendszerből a 
fogyasztónak információt nyújt.

Or. en

Indokolás

Az intézkedés a fogyasztó számára javítja az árak átláthatóságát. Hagyományos és online 
utazási irodákat is érint. Kiegészíti a közlekedési szolgáltatások működtetéséről szóló, 
közelmúltban elfogadott rendeletnek (3. módosított csomag) az ár átláthatóságára irányuló 
kötelezettségeit, amelyek a légitársaságoktól ugyanezt követelik meg.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kétévente jelentést készít 
arról, hogy e rendelet a számítógépes 
foglalási rendszerek piacán való 
megkülönböztetésmentesség és 
tisztességes verseny biztosítása 
tekintetében mennyire hatékony és milyen 
hatást gyakorol a fogyasztókra.

Or. en
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Indokolás

Az intézkedés biztosítja a piaci feltételek – különösen a fogyasztókra gyakorolt hatások –
rendszeres vizsgálatát.
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