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BEKNOPTE MOTIVERING

De gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen (CRS) betreft het boeken van 
tickets voor luchtvaartmaatschappijen en spoorwegondernemingen via het CRS door 
reisorganisatoren. Sinds het van kracht worden van verordening in het jaar 1989 werd deze 
twee maal herzien (1993 en 1999). Door de aanstaande derde herziening moet ook een 
gedeeltelijke liberalisering van de gedragscode voor mededinging tussen de CRS worden 
versterkt.

Uw rapporteur voor advies erkent dat een herziening van de huidige gedragscode voor CRS 
zou kunnen leiden tot meer flexibiliteit en een verbetering van het aanbod. Gevreesd wordt 
echter dat de monopolistische marktposities als gevolg van de huidige structuur van de 
Europese luchtvaartmarkt, waar de nationale luchtvaartmaatschappijen door de overheersende 
positie op hun eigen thuismarkten een streepje voor hebben, nog sterker worden.

Door de vervlechting van luchtvaartmaatschappijen,  CRS en reisbureaus in het geval van 
dominante marktdeelnemers worden onafhankelijke reisorganisatoren in de toekomst 
gedwongen in een bepaald CRS deel te nemen, om informatie te kunnen krijgen over het 
totale aanbod van tarieven en vrije plaatsen van bepaalde luchtvaartmaatschappijen.

De liberalisering van de gedragscode houdt niet alleen meer concurrentie in, maar ook een 
grotere fragmentatie of versplintering van de informatie over tarieven of vrije plaatsen, die 
zich thans reeds via de alternatieve verkoopkanalen van de luchtvaartmaatschappijen 
ontwikkelt.

Uw rapporteur voor advies vreest vooral dat voor kleine en middelgrote reisorganisatoren de 
concurrentiepositie verslechtert, omdat zij niet over genoeg middelen beschikken om 
contracten met verschillende CRS te sluiten, dan wel gebruik moeten maken van de kanalen 
voor rechtstreekse verkoop van de luchtvaartmaatschappijen, om over het totale aanbod te 
kunnen beschikken. Dat zou kunnen leiden tot stijgende prijzen voor de eindconsument.

Uw rapporteur voor advies steunt de maatregelen die in artikel 10 zijn voorzien, om een 
moedermaatschappij ertoe te bewegen alle CRS-aanbieders dezelfde informatie over tarieven 
en vrije plaatsen of capaciteit ("full content") te doen toekomen, ook die aanbieders waarmee 
zij geen contract hebben gesloten.

Het voorstel van de Commissie om de identificatie van reisorganisatoren in de MIDT via hun 
IATA-agentschapsnummer te schrappen, kan rekenen op de volledige steun van uw 
rapporteur voor advies.

Voorts verlangt hij een optimale transparantie van de tariefstructuur van een in een CRS 
aangeboden vliegsegment, waarbij alle verschuldigde belastingen, kosten en vergoedingen, 
die aan de aanbieder van vervoersdiensten moeten worden betaald, vermeld moeten worden.
Achteraf in rekening gebrachte extra kosten voor een CRS-boeking zijn ontoelaatbaar.

Bij de kwestie van de zogenaamde "moedermaatschappijen" verlangt hij dat elke directe of 
indirecte deelname van een luchtvaartonderneming of een spoorwegonderneming in een CRS 
leidt tot classificatie als "moedermaatschappij".  Uw rapporteur voor advies is van mening dat 
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elke soort eigendom van een CRS leidt tot een zekere mate van beïnvloeding. Om te zorgen 
voor eerlijke concurrentievoorwaarden, moeten alle luchtvaartondernemingen hun deelname 
in CRS intrekken.

Luchtvaartondernemingen en spoorwegondernemingen die er de voorkeur aan geven hun 
deelname in CRS in stand te houden, zijn verplicht de maatregelen van artikel 3 bis uit te 
voeren.

Uw rapporteur voor advies stelt naar analogie van artikel 17 van het Commissievoorstel een 
regelmatige herziening van de toepassing van de verordening voor, die drie maal binnen een 
tijdspanne van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding moet plaatsvinden. Daarin wordt met name 
de doeltreffendheid van de verordening bij de waarborging van de non-discriminatie en een 
eerlijke concurrentie op de markt voor CRS-dienstverlening onderzocht, en worden de 
gevolgen daarvan voor de belangen van de consumenten beoordeeld.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of 
spoorwegonderneming die direct of 
indirect, alleen of samen met anderen, een 
systeemverkoper bezit of daarover 
daadwerkelijk zeggenschap heeft, alsmede 
elke luchtvaartmaatschappij die zij bezit 
en/of waarover zij daadwerkelijk 
zeggenschap heeft;

"moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of 
spoorwegonderneming die direct of 
indirect, alleen of samen met anderen, 
deelneemt in het kapitaal van een 
systeemverkoper of daarover 
daadwerkelijk zeggenschap heeft, of het 
wettelijk recht heeft managers of leden 
van de raad van bestuur, de raad van 
toezicht of enig ander bestuursorgaan van 
een systeemverkoper te benoemen, 
alsmede elke luchtvaartmaatschappij die zij 
bezit en/of waarover zij daadwerkelijk 
zeggenschap heeft;

Or. en
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Motivering

De definitie moet worden verduidelijkt en aangevuld om ervoor te zorgen dat terdege 
rekening wordt gehouden met de invloed van luchtvaartmaatschappijen die deelnemen in het 
kapitaal van systeemverkopers. Het is legitiem te concluderen dat de voordelen die 
luchtvaartmaatschappijen verwachten te behalen met het eigendom van CRS meer te maken 
hebben 'concurrentievoordelen' dan met winsten. Het risico van misbruik is bijzonder groot 
wanneer een dominante luchtvaartmaatschappij deelneemt in een dominant CRS. Het is 
moeilijk een drempel vast te stellen waarboven discriminatie wordt geacht te bestaan.
Vandaar dat de definitie moet worden verruimd, zodat ook luchtvaartmaatschappijen die in 
het kapitaal van een CRS deelnemen eronder vallen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis.  Wanneer een abonnee informatie 
van een CRS aan een consument 
verstrekt, dient hij de consument het voor 
de vervoersdienst verschuldigde 
eindbedrag mee te delen, met inbegrip van 
alle in rekening gebrachte extra kosten en 
vergoedingen voor verrichte diensten.

Or. en

Motivering

De maatregel verbetert de prijstransparantie voor de consument. Hij geldt zowel voor on-line 
als off-line reisbureaus. Hij vormt een aanvulling op de verplichtingen tot prijstransparantie 
van de onlangs aangenomen verordening inzake de werking van luchtvervoersdiensten 
(herziene 3e pakket), waarin  hetzelfde van  de luchtvaartmaatschappijen wordt geëist.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt om de twee jaar een 
verslag op over de doeltreffendheid van 
deze verordening bij de waarborging van 
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non-discriminatie en eerlijke concurrentie 
op de markt van CRS-diensten, en van de 
gevolgen ervan voor de consument.

Or. en

Motivering

De maatregel waarborgt een regelmatige beoordeling van de marktsituatie en met name van 
de gevolgen voor de consument.
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