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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (w skrócie KSR) dotyczy 
dokonywania przez agencje turystyczne rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych 
za pomocą KSR. Od momentu wejścia w życie w 1989 r. rozporządzenie było dwukrotnie 
poddawane przeglądowi (w 1993 i 1999 r.). Zbliżający się trzeci przegląd ma na celu 
wzmocnienie konkurencji między KSR poprzez częściową liberalizację kodeksu 
postępowania. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje, że przegląd obecnego kodeksu postępowania 
dla KSR mógłby prowadzić do zwiększenia elastyczności i poprawy oferty. Jednak istnieją 
również obawy, że ze względu na obecną strukturę europejskiego rynku lotniczego, 
na którym krajowe linie lotnicze posiadają uprzywilejowaną pozycję dzięki swojej dominacji 
na rodzimych rynkach krajowych, mogłoby dojść do dalszego poszerzenia dominującej 
pozycji na rynku.

Wskutek wzajemnych powiązań między liniami lotniczymi, KSR i biurami podróży, 
w przypadku występowania podmiotów dominujących na rynku, niezależne agencje 
turystyczne będą w przyszłości zmuszone uczestniczyć w określonym komputerowym 
systemie rezerwacji, by uzyskać informacje o pełnej ofercie taryfowej i dostępności 
określonych linii lotniczych. 

Liberalizacja kodeksu postępowania oznacza nie tylko wzmocnienie konkurencji, lecz także 
zwiększenie fragmentaryzacji względnie rozbicia informacji o taryfach lub dostępności, która 
jest już dziś wprowadzana poprzez alternatywne kanały dystrybucji linii lotniczych. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej obawia się przede wszystkim, że pogorszy się pozycja 
konkurencyjna małych i średnich agencji turystycznych, gdyż nie dysponują one 
wystarczającymi środkami pozwalającymi im na zawarcie umów z kilkoma KSR i że 
w przeciwnym razie będą one musiały korzystać z bezpośrednich kanałów dystrybucji linii 
lotniczych, aby uzyskać dostęp do wszystkich ofert. Może to stopniowo doprowadzić 
do wzrostu cen dla końcowego konsumenta.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera środki przewidziane w art. 10, mające na celu 
zobowiązanie macierzystych przewoźników do dostarczania wszystkim operatorom KSR 
takich samych informacji o taryfach i dostępności („pełna zawartość oferty”), również tym, 
z którymi nie zawarli umowy. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej w pełni popiera propozycję Komisji dotyczącą 
skreślenia możliwości identyfikowania agencji turystycznych na taśmach magnetycznych 
z danymi marketingowymi (MIDT) na podstawie kodu identyfikacyjnego IATA.

Sprawozdawca w dalszym ciągu domaga się, aby struktura cenowa każdego odcinka lotów 
oferowanego w KSR gwarantowała jak największą przejrzystość, wykazując wszystkie 
podatki, opłaty i koszty należne przedsiębiorstwu transportowemu. Naliczanie dopłat 
do rezerwacji w KSR z mocą wsteczną jest niedopuszczalne.

W kwestii tzw. „macierzystych przewoźników” sprawozdawca domaga się, aby wszelkie 
bezpośrednie lub pośrednie uczestnictwo przewoźnika lotniczego lub kolejowego w KSR 
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prowadziło do zaklasyfikowania go jako „macierzystego przewoźnika”. Sprawozdawca 
komisji opiniodawczej uważa, że wszelkie stosunki własnościowe w KSR wiążą się 
z wywieraniem pewnego wpływu. W celu stworzenia warunków uczciwej konkurencji 
wszyscy przewoźnicy lotniczy powinni wycofać swoje udziały w KSR. 

Każdy przewoźnik lotniczy i kolejowy, który woli zachować udział w KSR, podlega 
przepisom, o których mowa w art. 3a). 

W oparciu o art. 17 wniosku Komisji sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje 
okresowe przeglądy zastosowania rozporządzenia, które powinny mieć miejsce 3 razy 
w ciągu 5 lat od jego wejścia w życie. Przegląd będzie w szczególności koncentrował się 
na skuteczności rozporządzenia w zakresie zapewnienia niedyskryminacji i uczciwej 
konkurencji na rynku usług KSR oraz ocenie jego wpływu na interesy konsumentów.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Komisja 
Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) "przewoźnik macierzysty" oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest 
właścicielem sprzedawcy systemu lub 
sprawuje nad nim skuteczną kontrolę, oraz 
każdego przewoźnika lotniczego lub 
kolejowego, którego jest właścicielem lub 
nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

(g) „przewoźnik macierzysty” oznacza 
przewoźnika lotniczego lub kolejowego, 
który bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi, 
posiada jakiekolwiek udziały w kapitale
sprzedawcy systemu, sprawuje nad nim 
skuteczną kontrolę lub posiada ustawowe 
prawo do mianowania każdego 
kierownika lub każdego członka zarządu, 
rady nadzorczej bądź innego organu 
zarządzającego sprzedawcy systemu oraz 
każdego przewoźnika lotniczego lub 
kolejowego, którego jest właścicielem lub 
nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższą definicję należy uściślić i rozszerzyć w celu odpowiedniego uwzględnienia wpływu 
przewoźników w konsekwencji tworzących holdingi kapitałowe z udziałami w sprzedawcach 
systemu. Uzasadnione jest stwierdzenie, że korzyści, których linie lotnicze spodziewają się 
w związku z udziałami w KSR, mają więcej wspólnego z korzyściami związanymi 
z konkurencją niż z prawdziwymi zyskami. Ryzyko nadużyć jest szczególnie wysokie 
w przypadku uczestnictwa dominującego przewoźnika w wiodącym KSR. Trudno byłoby 
ocenić próg, po przekroczeniu którego pojawiałoby się ryzyko dyskryminacji. Należy zatem 
rozszerzyć definicję, tak by uwzględnić w niej linie lotnicze posiadające jakikolwiek kapitał 
w KSR.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku informacji dostarczanej 
konsumentowi z KSR abonent podaje 
konsumentowi ostateczną cenę należną za 
usługę przewozu obejmującą wszystkie 
dodatkowe koszty i opłaty przez niego 
naliczane. 

Or. en

Uzasadnienie

Środek ten zwiększa przejrzystość ceny dla konsumenta. Dotyczy zarówno biur podróży typu 
on-line, jak i off-line. Stanowi uzupełnienie dla zobowiązań do zachowania przejrzystości cen, 
zawartych w przyjętym niedawno rozporządzeniu w sprawie realizacji usług transportu 
lotniczego (zmieniony „trzeci pakiet lotniczy”), które wymaga tego samego od linii lotniczych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza co dwa lata 
sprawozdanie w sprawie skuteczności 
niniejszego rozporządzenia w zakresie 
zapewnienia niedyskryminacji i uczciwej 
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konkurencji na rynku usług KSR oraz 
jego wpływu na konsumentów. 

Or. en

Uzasadnienie

Środek zapewnia regularną ocenę warunków na rynku, a w szczególności wpływu 
na konsumentów.
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