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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis (KRS) kodeksas susijęs su kelionių 
agentūrų atliekamu oro transporto ir geležinkelio transporto bilietų rezervavimu per KRS. 
Nuo 1989 m., kai įsigaliojo, šis reglamentas buvo pakeistas du kartus (1993 ir 1999 m.). 
Būsimu trečiuoju pakeitimu siekiama padidinti konkurenciją tarp KRS iš dalies liberalizuojant 
Elgesio kodekso nuostatas.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad pakeitus dabartinį Elgesio su KRS kodeksą galėtų būti 
užtikrintas didesnis lankstumas ir geresnės paslaugos. Vis dėlto nerimaujama, kad gali būti, 
jog dėl dabartinės Europos oro susisiekimo bendrovių rinkos, kurioje nacionalinės oro 
susisiekimo bendrovės yra privilegijuotos, nes dominuoja savo vidaus rinkose, struktūros 
dominavimo pozicijos šioje rinkoje dar labiau sustiprės.

Oro susisiekimo bendrovių, KRS ir kelionių agentūrų tarpusavio ryšiai, kai esama 
dominuojančių rinkos dalyvių, reiškia, kad nepriklausomos kelionių agentūros ateityje bus 
priverstos naudoti tam tikrą KRS siekdamos gauti informacijos apie visą tam tikrų oro 
susisiekimo bendrovių kainų įvairovę ir laisvas vietas. 

Elgesio kodekso nuostatų liberalizavimas reiškia ne tik didesnę konkurenciją, bet ir didesnę 
informacijos apie kainas ir laisvas vietas fragmentacijos tendenciją, kuri jau randasi dėl oro 
susisiekimo bendrovių alternatyvių platinimo kanalų buvimo.  

Nuomonės referentas labiausiai nerimauja dėl to, kad pablogės mažų ir vidutinio dydžio 
kelionių agentūrų galimybės konkuruoti, kadangi jos neturi pakankamai išteklių sudaryti 
sutartims su keletu KRS tiekėjų ir todėl turėtų naudotis oro susisiekimo bendrovių 
tiesioginiais platinimo kanalais, kad turėtų prieigą prie visų paslaugų. Tai gali pamažu sukelti 
kainų galutiniams naudotojams padidėjimą.

Nuomonės referentas pritaria 10 straipsnio nuostatoms, pagal kurias pagrindiniai vežėjai 
visoms KRS suteikia tą pačią informaciją apie kainas ir laisvas vietas („visa informacija“), 
įskaitant tas KRS, su kuriomis jie nėra sudarę sutarties. 

Nuomonės referentas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui išbraukti kelionių agentūroms 
Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) suteiktus numerius ir taip užkirsti kelią jų 
tapatybės nurodymui pardavimo informacijos įrašuose (angl. MIDT). 

Jis taip pat ragina kuo skaidriau nurodyti kiekvieno KRS pateikiamo skrydžio segmento 
kainos struktūrą ir pateikti visus transporto paslaugų tiekėjui mokėtinus mokesčius ir 
rinkliavas. Nepriimtina, kad atlikus rezervaciją per KRS reikėtų mokėti papildomas 
rinkliavas.

Sąvokos „pagrindinis vežėjas“ apibrėžties klausimu nuomonės referentas siūlo, kad bet kokia 
tiesiogiai arba netiesiogiai KRS dalyvaujanti oro susisiekimo bendrovė ar geležinkelio įmonė 
turėtų būti laikoma „pagrindiniu vežėju“. Jis mano, kad bet kokio tipo nuosavybės teisė į KRS 
reiškia tam tikro laipsnio įtaką. Siekiant sudaryti sąžiningas konkurencijos sąlygas visos oro 
susisiekimo bendrovės turėtų atsisakyti nuosavybės teisių į KRS. 

Oro susisiekimo bendrovės arba geležinkelio įmonės, kurios pageidauja išlaikyti nuosavybės 
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teises į KRS, turėtų būti saistomos priemonių, nurodytų 3a straipsnyje.

Nuomonės referentas, paskatintas Komisijos pasiūlymo 17 straipsnio nuostatų, siūlo, kad per 
penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo datos bent tris kartus būtų peržiūrėtas šio 
reglamento taikymas. Atliekant peržiūrą konkrečiai didžiausias dėmesys bus skiriamas 
reglamento veiksmingumui siekiant užtikrinti nediskriminavimą ir sąžiningą konkurenciją 
KRS paslaugų rinkoje ir bus stengiamasi įvertinti šių paslaugų poveikį vartotojų interesams. 

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais nuosavybės teise valdo arba
veiksmingai kontroliuoja sistemos tiekėją, 
taip pat bet kuris jam nuosavybės teise 
priklausantis arba jo veiksmingai 
kontroliuojamas oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas);

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba 
geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su 
kitais valdo bet kokią sistemos tiekėjo 
kapitalo dalį arba veiksmingai jį 
kontroliuoja, arba turi juridinę teisę 
paskirti sistemos tiekėjo vadovą arba bet 
kokį valdybos, stebėtojų tarybos arba kito 
valdymo organo narį, taip pat bet kuris 
jam nuosavybės teise priklausantis arba jo 
veiksmingai kontroliuojamas oro vežėjas 
arba geležinkelio įmonė (vežėjas);

Or. en

Pagrindimas

Būtina patikslinti ir praplėsti apibrėžimą siekiant užtikrinti, kad bus visapusiškai atsižvelgta į 
vežėjų, kaip sistemos tiekėjo kapitalą kontroliuojančios šalies, įtaką. Galima pagrįstai teigti, 
kad nauda, kurią oro susisiekimo bendrovės tikisi gauti iš turimų KRS, yra labiau susijusi su 
konkurencija, o ne su pelnu. Piktnaudžiavimo pavojus ypač didelis, kai dominuojanti oro 
susisiekimo bendrovė dalyvauja dominuojančioje KRS. Būtų sunku nurodyti ribą, kurią 
peržengus galima įtarti esant diskriminavimo pavojaus. Todėl būtina praplėsti apibrėžimą, 



PA\718581LT.doc 5/6 PE404.772v01-00

LT

įtraukiant oro susisiekimo bendroves, valdančias kompiuterinių rezervavimo sistemų kapitalą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Teikdamas vartotojui informaciją iš 
KRS, abonentas praneša vartotojui 
galutinę už transporto paslaugą mokėtiną 
kainą, įskaitant visas papildomas išlaidas 
ir jo imamas rinkliavas už paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Šia priemone padidinamas kainos vartotojui skaidrumas. Ji taikoma tradicinėms ir internetu 
paslaugas teikiančioms kelionių agentūroms. Ji papildo su kainos skaidrumu susijusius 
įsipareigojimus, nustatytus neseniai priimtame reglamente dėl oro transporto paslaugų 
vykdymo (peržiūrėtas 3-asis paketas), pagal kurį to paties reikalaujama iš oro susisiekimo 
bendrovių.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kas dvejus metus parengia šio 
reglamento veiksmingumo užtikrinant 
nediskriminavimą ir sąžiningą 
konkurenciją KRS paslaugų rinkoje ir jo 
poveikio vartotojams ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šia priemone užtikrinama, kad reguliariai būtų vertinamos rinkos sąlygos ir ypač poveikis 
vartotojams.
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