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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kodiċi ta' Kondotta għal Sistemi ta' Prenotazzjoni Kompjuterizzata (fil-qosor CRS)  
tikkonċerna l-prenotazzjoni minn aġenti ta' l-ivvjaġġar permezz tas-CRS ta' biljetti ta' l-ajru u 
tal-ferrovija.  Minn mindu r-Regolament daħal fis-seħħ fl-1989, ġie rivedut darbtejn (fl-1993 
u fl-1999).  Din it-tielet reviżjoni li ġejja għandha l-għan li ssaħħaħ il-kompetizzjoni bejn is-
CRSs permezz ta' liberalizzazzjoni parzjali tal-Kodiċi ta' Kondotta.

Ir-rapporteur ta' l-opinjoni jirrikonoxxi li reviżjoni tas-Kodiċi ta' Kondotta attwali tas-CRS 
tista' twassal għal aktar flessibilità u servizz aħjar.  Madankollu, hemm ukoll it-tħassib li 
minħabba l-istruttura attwali tas-suq ta' l-ajru Ewropew, fejn il-linji ta' l-ajru nazzjonali 
jgawdu minn pożizzjoni privileġġjata grazzi għad-dominju tagħhom fis-swieq domestiċi 
tagħhom, jista' jkun hemm aktar espansjoni ta' pożizzjonijiet dominanti fis-suq.

L-interkonnessjoni ta' linji ta' l-ajru, is-CRSs u l-aġenziji ta' l-ivvjaġġar fil-każ ta' parteċipanti 
dominanti fis-suq tfisser li aġenziji ta' l-ivvjaġġar indipendenti fil-ġejjieni se jkunu sfurzati 
jipparteċipaw f'CRS partikolari biex jakkwistaw informazzjoni dwar l-offerta sħiħa ta' tariffi u 
d-disponibilità ta' linji ta' l-ajru partikolari. 

Il-liberalizzazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta mhux biss tfisser kompetizzjoni msaħħa iżda wkoll 
żieda fit-tendenza lejn frammentazzjoni ta' l-informazzjoni dwar tariffi u/jew id-disponibilità, 
li diġà qed isseħħ bħala riżultat ta' mezzi alternattivi ta’ distribuzzjoni għal-linji ta' l-ajru.  

Ir-rapporteur għal opinjoni jibża' l-aktar li s-sitwazzjoni kompetittiva għall-aġenziji żgħar u ta' 
daqs medju se tiddeterjora, peress li m'għandhomx riżorsi biżżejjed biex jidħlu f'kuntratti ma' 
numru ta' CRSs, jew inkella jkollhom jużaw il-mezzi diretti ta' distribuzzjoni tal-linji ta' l-ajru 
sabiex ikollhom aċċess għas-servizzi kollha. Dan jista' jwassal biex jogħlew il-prezzijiet 
għall-konsumaturi finali.

Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 li għandhom il-għan 
li linji ta' l-ajru ewlenin (parent carriers) jipprovdu lill-fornituri kollha tas-CRS bl-istess 
informazzjoni dwar it-tariffi u d-disponibilità (‘full content’), inkużi dawk li magħhom ma 
ffirmawx kuntratt.  

Il-proposta tal-Kummissjoni li tneħħi l-identifikazzjoni ta' l-aġenziji ta' l-ivvjaġġar fil-
Marketing Information Data Tapes (MIDTs) billi tħassar in-numru ta' l-IATA tagħhom 
għandha l-approvazzjoni sħiħa tar-rapporteur tagħkom.

Barra minn hekk, huwa jitlob li l-istruttura tat-tariffi għal kull segment ta' titjira offert mis-
CRS issir kemm jista' jkun trasparenti, billi turi t-taxxi, l-ispejjeż u t-tariffi pagabbli lill-
fornitur tas-servizz ta' trasport.  Ħlas supplementari fuq prenotazzjoni CRS, li jiġi kkalkolat 
wara, mhuwiex aċċettabbli. 

Dwar id-definizzjoni ta' "linja ta' l-ajru ewlenija" ("parent carriers"), ir-rapporteur jitlob li kull 
parteċipazzjoni diretta jew indiretta ta' kumpanija ta' l-ajru jew ferrovjarja f'CRS għandha 
twassal għal klassifikazzjoni bħala "linja ta' l-ajru ewlenija" ("parent carrier").  Ir-rapporteur 
għal opinjoni huwa tal-fehma li kull tip ta' sjieda f'CRS tinvolvi ċertu ammont ta' influwenza. 
Biex jinħolqu kundizzjonijiet ġusti ta' kompetizzjoni, il-linji ta' l-ajru kollha għandhom 



PE4044.772v01-00 4/6 PA\718581MT.doc

MT

jirrinunzjaw minn parteċipazzjoni fis-CRSs 

Dawk il-linji ta' l-ajru u l-kumpaniji ferrovjarji li jippreferu jżommu l-parteċipazzjoni 
tagħhom f'CRS għandhom ikunu marbuta bil-miżuri li jipprovdi l-Artikolu 3a.

Ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi, fuq il-bażi ta' l-Artikolu 17 tal-proposta tal-
Kummissjoni, li għandha ssir reviżjoni perjodikament ta' l-implimentazzjoni tar-regolament 
tliet darbiet fi żmien ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.  Din ir-reviżjoni għandha tiffoka 
b'mod partikolari fuq l-effikaċja tar-regolament fl-isforz tiegħu li jiżgura n-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni u l-kompetizzjoni ġusta fis-suq għas-servizzi tas-CRS, u jevalwa l-effetti 
tagħhom fuq l-interessi tal-konsumatur.  

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘trasportatur prinċipali’ tfisser kull 
trasportatur bl-ajru jew operatur tat-trasport 
ferrovjarju li direttament jew indirettament, 
waħdu jew flimkien ma' oħrajn, ikollu s-
sjieda jew effettivament jikkontrolla
bejjiegħ tas-sistema, kif ukoll kwalunkwe 
trasportatur bl-ajru jew operatur tat-trasport 
ferrovjarju li jkollu s-sjieda jew 
effettivament il-kontroll tagħhom;

(g) ‘trasportatur prinċipali’ tfisser kull 
trasportatur bl-ajru jew operatur tat-trasport 
ferrovjarju li direttament jew indirettament, 
waħdu jew flimkien ma' oħrajn, 
jipparteċipa fil-kapital jew effettivament 
jikkontrolla, jew għandu d-dritt legali li 
jinnomina kwalunkwe eżekuttiv jew 
kwalunkwe membru tal-bord ta’ diretturi, 
tal-bord ta’ kontroll jew xi entità 
governattiva ta’ bejjiegħ tas-sistema, kif 
ukoll ta’ kwalunkwe trasportatur bl-ajru 
jew ta’ operatur tat-trasport ferrovjarju li 
jkollu s-sjieda jew effettivament il-kontroll 
tagħhom;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tiġi kkjarifikata u estiża sabiex ikun assigurat li l-influwenza tat-
trasportaturi bħala konsegwenza ta’ holdings kapitali fil-bejjiegħa tas-sistema titqies b’mod 
xieraq. Huwa legittimu li wieħed jasal għall-konklużjoni li l-benefiċċji li l-linji ta’ l-ajru 
jistennew mis-sjieda tas-CRSs aktar għandhom x’jaqsmu mal-vantaġġi tal-“kompetizzjoni" 
milli ma’ l-ispejjeż. Ir-riskju ta’ l-abbuż huwa għoli b’mod partikulari meta linja ta’ l-ajru 
dominanti tieħu sehem f’CRS dominanti. Ikun diffiċli li wieħed jindika limitu li fuqu jista' jkun 
preżunt ir-riskju tad-diskriminazzjoni. Għalhekk, id-definizzjoni tista' tiġi estiża biex tinkludi 
linji ta’ l-ajru li għandhom kwalunkwe kapital f’CRS.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta jipprovdi informazzjoni minn 
CRS lill-konsumatur, l-abbonat għandu 
jinforma lill-konsumatur dwar il-prezz 
finali li għandu jitħallas għas-servizz tat-
trasport, inklużi l-ispejjeż addizzjonali u l-
ispejjez tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura ssaħħaħ it-trasparenza fil-prezz għall-konsumatur. Hija tikkonċerna kemm 
aġenziji ta' l-ivvjaġġar on-line u off-line. Hija tikkumplimenta l-obbligi ta' trasparenza tal-
prezzijiet li hemm fir-regolament li ġie adottat reċentement dwar l-operazzjoni tas-servizzi ta' 
trasport bl-ajru (it-tielet pakkett rivedut) li jitlob l-istess mil-linji ta' l-ajru.

Amendment 3

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
kull sentejn dwar l-effikaċja ta' dan ir-
regolament fl-objettiv li jiġu żgurati n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni u l-
kompetizzjoni ġusta fis-suq għas-servizzi 
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CRS, u dwar l-impatt tiegħu fuq il-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżura tiżgura evalwazzjoni regolari tal-kundizzjonijiet tas-suq u b'mod partikolari l-impatt 
fuq il-konsumaturi.
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