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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij obravnava rezervacije vozovnic 
organizatorjev potovanj za letalske družbe in železniška podjetja prek računalniških sistemov 
rezervacij. Po tem ko je uredba začela veljati leta 1989, je bila dvakrat spremenjena (leta 1993 
in 1999). Predvidena tretja revizija naj bi z delno liberalizacijo kodeksa poslovanja povečala
konkurenco med računalniškimi sistemi rezervacij.

Pripravljavec mnenja meni, da bi revizija sedanjega kodeksa poslovanja za računalniške 
sisteme rezervacij lahko vodila do večje prilagodljivosti in boljše ponudbe. Obstajajo pa 
pomisleki, da bi se zaradi sedanje strukture evropskega trga letalskih družb, na katerem imajo 
nacionalne letalske družbe zaradi prevlade na domačih trgih vodilno vlogo, prevladujoči 
položaj še okrepil.

Zaradi povezanosti letalskih družb, računalniškega sistema rezervacij in potovalnih agentov v 
primeru vodilnih udeležencev na trgu bodo v prihodnje neodvisni organizatorji potovanj 
prisiljeni sodelovati pri določenem računalniškem sistemu rezervacij, da bodo dobili 
informacije o celotni ponudbi v zvezi s tarifami in razpoložljivostjo določenih letalskih družb. 

Liberalizacija kodeksa poslovanja ne pomeni le ostrejše konkurence, ampak tudi večjo 
razdrobljenost informacij o tarifah oziroma razpoložljivosti, ki se poraja že dandanes zaradi 
alternativnih distribucijskih poti letalskih družb. 

Pripravljavec mnenja se zlasti boji, da se bodo konkurenčni pogoji poslabšali za male in 
srednje organizatorje potovanj, saj ti nimajo dovolj sredstev, da bi sklenili pogodbe z več 
računalniškimi sistemi rezervacij, oziroma bi morali uporabljati neposredne distribucijske poti 
letalskih družb, da bi lahko imeli na voljo celotno ponudbo. To bil lahko pripeljalo do vse 
višjih cen za končne uporabnike.

Pripravljavec mnenja podpira ukrepe, ki jih določa člen 10, da bi matični prevozniki vsem 
ponudnikom računalniških sistemov rezervacij zagotovili enake informacije v zvezi s tarifami 
in razpoložljivostmi („celotno vsebino“), tudi tistim, s katerimi nimajo sklenjenih pogodb.

Pripravljavec mnenja v celoti podpira predlog Komisije, da se v podatkovnih trakovih s 
tržnimi informacijami odpravi identifikacija organizatorjev potovanj na podlagi njihove 
agencijske številke Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov.

Zahteva tudi kar najboljšo preglednost v zvezi s strukturo tarif v segmentu letalskih storitev, 
ki jih vsebuje računalniški sistem rezervacij, pri čemer morajo biti navedeni vsi morebitni 
davki, prispevki in pristojbine, ki jih je treba plačati ponudniku prevoznih storitev. Naknadno 
zaračunani pribitki za rezervacijo prek računalniškega sistema rezervacij niso dovoljeni.

Glede opredelitve „matičnih prevoznikov“ zahteva, da vsaka neposredna ali posredna 
udeležba letalske družbe ali železniškega podjetja pri računalniškem sistemu rezervacij 
pomeni klasifikacijo „matičnega prevoznika“. Pripravljavec mnenja meni, da vsakršna oblika 
lastništva pri računalniškem sistemu rezervacij pomeni določen vpliv. Da bi se oblikovali 
pravični pogoji konkurence, se morajo letalski prevozniki umakniti od udeležbe pri 
računalniških sistemih rezervacij. 
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Vsaka letalska družba in vsako železniško podjetje, ki je želi ostati udeleženo pri 
računalniških sistemih rezervacij, je vezano na ukrepe, določene v členu 3a.

Pripravljavec mnenja po zgledu člena 17 predloga Komisije predlaga redno revizijo uporabe 
uredbe, ki naj bi se v petih letih od začetka veljave opravila trikrat. Revizija bo osredotočena 
na učinkovitost uredbe glede zagotavljanja nediskriminacije in poštene konkurence na trgu za 
storitve računalniških sistemov rezervacij ter oceno njenih vplivov na interese potrošnikov. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „matični prevoznik“ pomeni letalskega 
prevoznika ali prevoznika v železniškem 
prometu, ki je posredno ali neposredno, 
sam ali skupaj z drugimi, lastnik
prodajalca sistema ali ga dejansko 
nadzoruje, pa tudi vse letalske prevoznike 
ali prevoznike v železniškem prometu, 
katerih lastnik je ali ki jih dejansko 
nadzoruje;

(g) „matični prevoznik“ pomeni letalskega 
prevoznika ali prevoznika v železniškem 
prometu, ki ima posredno ali neposredno, 
sam ali skupaj z drugimi, kakršen koli 
delež v prodajalcu sistema ali ga dejansko 
nadzoruje ali ima zakonsko pravico, da 
imenuje direktorja ali člana upravnega 
odbora, nadzornega sveta ali drugega 
upravnega organa prodajalca sistema, pa 
tudi vse letalske prevoznike ali prevoznike 
v železniškem prometu, katerih lastnik je 
ali ki jih dejansko nadzoruje;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev bi morala biti bolj jasna in razširjena, da se zagotovi ustrezno upoštevanje vpliva 
prevoznikov, ki je posledica kapitalskih deležev v prodajalcih sistemov. Legitimno je sklepati, 
da so koristi, ki jih letalski prevozniki pričakujejo od lastništva računalniških sistemov 
rezervacij, bolj povezane s koristmi na področju konkurence kot s dobički. Tveganje zlorab je 
še posebej veliko, če prevladujoč letalski prevoznik sodeluje pri prevladujočem računalniškem 
sistemu rezervacij. Težko bi bilo nakazati mejo, nad katero je mogoče domnevati obstoj 
tveganja diskriminacije. Zato bi bilo treba razširiti opredelitev, da bi vključevala letalske 
prevoznike, ki imajo kakršen koli delež v računalniškem sistemu rezervacij.



PA\718581SL.doc 5/6 PE404.772v01-00

SL

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ko potrošniku posreduje informacije 
iz računalniškega sistema rezervacij, 
naročnik potrošnika obvesti o končni 
ceni, ki jo je treba plačati za prevozno
storitev, vključno z vsemi dodatnimi 
stroški in pristojbinami za storitve, ki jih 
zaračunava.

Or. en

Obrazložitev

Ta ukrep potrošnikom omogoča boljšo preglednost v zvezi s ceno ter velja za virtualne in 
fizične potovalne agencije. Dopolnjuje zahteve v zvezi s preglednostjo cen nedavno sprejete 
uredbe o opravljanju zračnih prevozov (prenovljen tretji paket), ki enako zahteva od letalskih 
družb.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija vsaki dve leti pripravi poročilo o 
učinkovitosti te uredbe glede 
zagotavljanja nediskriminacije in poštene 
konkurence na trgu za računalniške 
sisteme rezervacij in njenega vpliva na 
potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Ukrep zagotavlja redno ocenjevanje pogojev na trgu in zlasti vpliva na potrošnike.
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