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ĪSS PAMATOJUMS

Rīcības kodekss datorizētām rezervēšanas sistēmām (DRS) attiecas uz ceļojumu rīkotāju 
biļešu rezervēšanu aviokompānijās un dzelzceļa sabiedrībās ar DRS. Kopš Regulas stāšanās 
spēkā tas ir divas reizes pārstrādāts (1993. un 1999. gadā). Ar tagadējo trešo pārskatīšanu 
rīcības kodeksu paredzēts daļēji vienkāršot, palielinot konkurenci starp DRS.

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka tagadējā DRS Rīcības kodeksa pārstrādāšana ieviestu lielāku 
elastību un uzlabotu pakalpojumu. Tomēr pastāv arī šaubas, ka uz pašreizējā Eiropas 
aviopārvadājumu tirgus struktūras pamata, nacionālās aviolīnijas ir izdevīgākā situācija, jo tās 
dominē iekšzemes tirgos, kas varētu novest pie tālākas dominēšanas paplašināšanās.

Ar aviolīniju iesaistīšanos, DRS un ceļojumu aģenti no vadošajiem tirgus dalībniekiem 
nākotnē tiks spiesti kļūt par neatkarīgiem ceļojumu rīkotājiem, ņemot dalību kādā noteiktā 
DRS, lai saņemtu informāciju par kopīgo tarifu piedāvājumu un noteiktu aviolīniju 
pieejamību.

Rīcības kodeksa liberalizācija nozīmē ne tikai lielāku konkurenci, bet arī pastiprinātu tendenci 
uz lielāku informācijas sadrumstalotību saistībā ar ceļojumu cenām un pieejamību, kas jau 
notiek lidsabiedrību alternatīvo izplatīšanas kanālu dēļ.

Atzinuma sagatavotājs vispirms pauž bažas par vidējo un mazo ceļojumu rīkotāju 
konkurētspēju, kuriem nav pietiekami līdzekļu, lai noslēgtu līgumus ar DRS, līdz ar to 
aviolīniju tiešajiem izplatīšanas kanāliem jāņem vērā, lai viņu rīcībā būtu visi piedāvājumi.
Tādā veidā iespējams nonākt pie principiāli augstākām cenām gala patērētājam.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta pasākumus, kuri paredzēti 10. pantā, lai vecāko pārvadātāju 
mudinātu padarīt pieejamu visiem DRS pakalpojumu piedāvātājiem vienādu informāciju par 
tarifiem un pieejamību („full content”), arī tiem, ar kuriem tā nav noslēgusi līgumu.

Komisijas priekšlikumu identificēt ceļojumu rīkotājus tirdzniecības informācijas datu 
ierakstos (MIDT), svītrojot to IATA aģentūru numurus, atzinuma sagatavotājs pilnībā 
atbalsta.

Tālāk seko DRS piedāvātā lidojuma segmenta pēc iespējas labāka tarifu struktūras 
pārskatāmība, kur jāuzrāda kopīgie piemērojamie nodokļi, maksājumi un nodevas, kuras 
piedāvātājam jāmaksā pārvadātājam. Vēlāk pierēķinātie maksājumi ir nepieļaujami.

Tā saukto „vecāko pārvadātāju” jautājumā viņš aicina, ka katra tieša vai netieša 
aviokompānijas vai dzelzceļa sabiedrības dalība DRS noved pie klasifikācijas „vecākais 
pārvadātājs”. Atzinuma sagatavotājam ir viedoklis, ka katrs dalības veids DRS ir ar savu 
ietekmi. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, visām aviokompānijām jāatsauc dalība DRS.

Katrai aviokompānijai un dzelzceļa sabiedrībai, kura vēlas turpināt dalību DRS, ir saistoši 
pasākumi, kuri paredzēti 3.a pantā.

Atzinuma sagatavotājs, Komisijas priekšlikuma 17. panta mudināts, ierosina, ka regulas 
īstenošanas periodiskam pārskatam jānotiek trīs reizes piecu gadu laikā pēc tās stāšanās spēkā.
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Pārskatā it sevišķi jāanalizē, kādā mērā regula ir efektīva attiecībā uz nediskriminācijas un 
godīgas konkurences nodrošināšanu DRS pakalpojumu tirgū, un jānovērtē, kā tie ietekmē 
patērētāju intereses.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kurš tieši vai netieši, individuāli 
vai kopā ar citiem faktiski kontrolē 
sistēmas piedāvātāju vai kuram tas pieder, 
un ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa 
transporta operators, kuru tas faktiski 
kontrolē vai kuram tas pieder;

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa 
pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kuram tieši vai netieši, 
individuāli vai kopā ar citiem pieder daļa 
sistēmas piedāvātāja kapitālā vai kurš
faktiski kontrolē sistēmas piedāvātāju, vai 
kuram ir tiesisks pamats izvirzīt 
kandidātus sistēmas piedāvātāja direktoru 
padomes, uzraudzības padomes vai citas 
pārvaldes struktūras administratīvā 
darbinieka vai locekļa amatam, un ikviens 
gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta 
operators, kuru tas faktiski kontrolē vai 
kuram tas pieder,

Or. en

Pamatojums

Definīciju vajadzētu precizēt un paplašināt, lai nodrošinātu to, ka pienācīgi tiek ņemta vērā 
pārvadātāju ietekme saistībā ar kapitāla turējumu sistēmas piedāvātājos. Var secināt, ka 
priekšrocības, uz kurām cer aviosabiedrības, iegādājoties savā īpašumā DRS, ir vairāk
saistītas ar „konkurences” ieguvumiem nevis peļņu. Īpaši liels risks pastāv tad, kad 
dominējoša aviosabiedrība iesaistās dominējošā DRS. Būtu grūti norādīt robežu, kuru 
pārsniedzot varētu uzskatīt, ka pastāv diskriminācijas risks. Tāpēc definīcija jāpaplašina, lai 
iekļautu tajā aviosabiedrības, kuras ieguldījušas kapitālu DRS.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Sniedzot patērētājam informāciju no 
DRS, abonents informē patērētāju par 
galīgo cenu, kas jāmaksā par transporta 
pakalpojumu, iekļaujot visas 
papildizmaksas un iekasējamo maksu par 
pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Šāda grozījuma mērķis ir uzlabot patērētājam pārredzamību. Tas attiecas gan uz ceļojumu 
aģentūrām, kas strādā tiešsaistē, gan visām citām aģentūrām. Tas papildina cenu 
pārredzamības prasību, kas nesen pieņemta citā regulā par gaisa transporta pakalpojumiem 
(pārskatītā trešā pakete), ar ko nosaka identiskas prasības aviosabiedrībām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ik pēc diviem gadiem sniedz 
ziņojumu par šīs regulas efektivitāti 
attiecībā uz nediskriminējoša un godīga 
konkurences tirgus nodrošināšanu DRS 
pakalpojumiem un par tās ietekmi uz 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Šāds noteikums nodrošina to, ka regulāri tiek novērtēts tirgus un it īpaši ietekme uz 
patērētājiem.
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