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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (v skratke PRS) sa týka 
rezervácií leteniek a lístkov leteckých a železničných spoločností, ktoré prostredníctvom PRS 
vykonáva cestovná kancelária. Od nadobudnutia účinnosti v roku 1989 bolo toto nariadenie 
dvakrát prepracované (v roku 1993 a 1999). Nadchádzajúca tretia revízia má prostredníctvom 
čiastočnej liberalizácie kódexu správania posilniť súťaž medzi PRS.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko uznáva, že prepracovanie súčasného kódexu 
správania pre používanie PRS by mohlo viesť k vyššej flexibilite a zlepšeniu ponuky.  
Existujú však aj obavy, že v dôsledku súčasnej štruktúry európskeho leteckého trhu, na 
ktorom majú vnútroštátne letecké linky dominantné postavenie vďaka prevahe na domácich 
trhoch, by mohlo dochádzať k ďalšiemu posilňovaniu dominantného postavenia na trhu.

Prostredníctvom prepojenia leteckých liniek, PRS a cestovných agentov v prípade 
dominantných účastníkov trhu budú nezávislé cestovné kancelárie v budúcnosti nútené k 
účasti na určitom PRS, aby získali informácie o celkovej ponuke cestovného a dostupnosti 
určitých leteckých liniek.

Liberalizácia kódexu správania znamená nielen posilnenú súťaž, ale aj zvýšenú fragmentáciu, 
resp. rozdrobenosť informácií o cestovnom či dostupnosti, ktorá sa už v súčasnosti prejavuje
prostredníctvom alternatívnych distribučných kanálov leteckých liniek.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa obáva o zhoršenie konkurenčnej situácie 
predovšetkým v prípade malých a stredných cestovných kancelárií, pretože tieto cestovné 
kancelárie nemajú dostatok prostriedkov na to, aby uzatvárali zmluvy s viacerými PRS, resp. 
by museli využívať priame distribučné kanály leteckých liniek, aby mohli disponovať 
všetkými ponukami. Môže tak dochádzať k postupnému zvyšovaniu cien pre konečných 
spotrebiteľov.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje opatrenia uvedené v článku 10 s 
cieľom podnietiť materského leteckého dopravcu, aby všetkým poskytovateľom PRS dodával 
rovnaké informácie o cestovnom a dostupnosti („full content“), a to aj tým, s ktorými nemá 
uzatvorenú zmluvu.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko plne podporuje návrh Komisie, aby sa zrušila 
identifikácia cestovnej kancelárie na dátových páskach s trhovými informáciami (MIDT) 
prostredníctvom jej agentúrneho čísla IATA.

Ďalej požaduje čo najväčšiu transparentnosť štruktúry cestovného v rámci určitého leteckého 
segmentu ponúkaného v PRS, pričom musia byť uvedené všetky príslušné dane, poplatky a 
odmeny, ktoré treba zaplatiť poskytovateľovi dopravy. Dodatočne vyúčtované prirážky za 
rezerváciu v PRS sú neprípustné.

V otázke tzv. materských leteckých dopravcov spravodajca požaduje, aby každá priama alebo 
nepriama účasť leteckej alebo železničnej spoločnosti na PRS viedla k jej klasifikácii ako tzv. 
materského dopravcu. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že každý 
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druh vlastníctva PRS zahŕňa určité ovplyvňovanie. V záujme vytvorenia spravodlivých 
podmienok hospodárskej súťaže by sa mali všetky letecké spoločnosti zbaviť účasti na PRS.

Pre tie letecké alebo železničné spoločnosti, ktoré uprednostňujú zachovanie svojej účasti na 
PRS, sú záväzné opatrenia, ktoré sa uvádzajú v článku 3 písm. a).

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko na základe článku 17 návrhu Komisie 
navrhuje, aby sa uplatňovanie nariadenia opakovane preskúmavalo, a to trikrát počas piatich 
rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. Preskúmanie sa bude týkať najmä účinnosti nariadenia 
pri zabezpečovaní nediskriminačnej situácie a spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 
služieb PRS a posúdenia jeho dosahu na záujmy spotrebiteľov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 2 - písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „materský dopravca“ znamená 
akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo 
prevádzkovateľa železničnej dopravy, 
ktorý priamo alebo nepriamo, sám alebo 
spoločne s inými vlastní alebo účinne 
kontroluje dodávateľa systému, ako aj 
akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo 
prevádzkovateľa železničnej dopravy, 
ktorého vlastní alebo účinne kontroluje;

g) „materský dopravca“ je akýkoľvek 
letecký dopravca alebo prevádzkovateľ
železničnej dopravy, ktorý priamo alebo 
nepriamo, sám alebo spoločne s inými má 
určitý podiel na dodávateľovi systému,
účinne ho kontroluje alebo má zákonné 
právo menovať ktoréhokoľvek výkonného 
alebo iného člena správnej rady, dozornej 
rady alebo iného riadiaceho orgánu
dodávateľa systému, ako aj akýkoľvek 
letecký dopravca alebo prevádzkovateľ
železničnej dopravy, ktorého vlastní alebo 
účinne kontroluje;

Or. en

Odôvodnenie
Definícia by sa mala objasniť a rozšíriť, aby sa zabezpečilo zohľadnenie vplyvu dopravcov v 
dôsledku kapitálovej účasti na dodávateľoch systému. Možno oprávnene usudzovať, že 
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výhody, ktoré letecké spoločnosti očakávajú od vlastníctva PRS, sa týkajú skôr konkurenčných 
výhod než ziskov. Riziko zneužitia je mimoriadne vysoké v prípade, ak je dominantná letecká 
spoločnosť účastníkom dominantného PRS. Nebolo by jednoduché určiť hranicu, nad ktorou 
sa dá predpokladať riziko diskriminácie. Vymedzenie pojmu by sa preto malo rozšíriť, aby 
zahŕňal letecké spoločnosti vlastniace kapitálový podiel v PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 5 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Pri poskytovaní informácií 
spotrebiteľovi z PRS predplatiteľ 
informuje spotrebiteľa o konečnej cene, 
ktorú treba zaplatiť za dopravnú službu, 
vrátane všetkých dodatočných nákladov a 
poplatkov za služby, ktoré si účtuje. 

Or. en

Odôvodnenie

Toto opatrenie zvyšuje cenovú transparentnosť pre spotrebiteľa. Týka sa cestovných agentov, 
ktorí poskytujú služby on-line aj off-line. Opatrenie dopĺňa záväzky týkajúce sa cenovej 
transparentnosti, ktoré vyplývajú z nedávno prijatého nariadenia o prevádzke leteckých 
dopravných služieb (revidovaný tretí balíček), na základe ktorého majú letecké spoločnosti 
rovnaké povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 17 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia každé dva roky vypracuje správu 
o účinnosti tohto nariadenia v záujme 
zabezpečenia zásady nediskriminácie a 
spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 
služieb PRS a v súvislosti s jeho dosahom 
na spotrebiteľov.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto opatrenie zabezpečuje pravidelné posudzovanie podmienok trhu a najmä dosahu na 
spotrebiteľov.
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