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KORTFATTAD MOTIVERING

Uppförandekoden för datoriserade bokningssystem gäller för researrangörer som bokar flyg-
och tågbiljetter via ett datoriserat bokningssystem. Sedan förordningen trädde i kraft 1989 har 
den ändrats två gånger, 1993 och 1999. Den tredje översynen som ska äga rum nu kommer att 
öka konkurrensen mellan de datoriserade bokningssystemen till följd av att uppförandekoden 
delvis liberaliserats.

Föredraganden medger att en översyn av den nuvarande uppförandekoden för datoriserade 
bokningssystem kan leda till större flexibilitet och ett bättre utbud. Den rådande strukturen på 
den europeiska flygmarknaden, där nationella flygbolag innehar en ledande ställning till följd 
av den dominans som de har på sina hemmamarknader, har lett till att det dock också råder 
vissa farhågor för att de dominerande ställningarna på marknaderna kommer att utökas 
ytterligare.

Genom att flygbolag, datoriserade bokningssystem och resebyråer knyts samman av 
dominerande marknadsaktörer blir oberoende researrangörer i framtiden tvungna att använda 
ett visst datoriserat bokningssystem för att få uppgifter om det totala utbudet av priser och 
tillgång för vissa flygbolag.  

Liberaliseringen av uppförandekoden innebär inte enbart ökad konkurrenskraft utan också en 
ökad splittring av informationen om priser och utbud, som redan nu håller på att utvecklas till 
följd av att flygbolagen har olika distributionskanaler. 

Föredraganden fruktar framför allt att konkurrensen kommer att förvärras för små och 
medelstora researrangörer, eftersom dessa inte har tillräckligt med resurser för att ingå avtal 
med flera olika datoriserade bokningssystem, eller att de alternativt måste utnyttja 
flygbolagens distributionskanaler för att få tillgång till samtliga erbjudanden. Detta kan leda 
till att priset för slutkonsumenterna ökar.

Föredraganden stöder de åtgärder som nämns i artikel 10, där det sägs att ett moderföretag 
måste ge samtliga leverantörer av datoriserade bokningssystem samma information om priser 
och tillgång (”fullt utbud”), också de leverantörer med vilka de inte ingått något avtal. 

Föredraganden stöder helhjärtat kommissionens förslag om att stryka möjligheten att 
identifiera researrangören i databanden med saluföringsinformation med hjälp av dess 
IATA-nummer.

Dessutom kräver föredraganden största möjliga insyn i prisstrukturen för en flygsträcka i ett 
datoriserat bokningssystem. I detta fall bör samtliga skatter och avgifter anges som måste 
betalas till tillhandahållaren av transporttjänsterna.  Det är inte tillåtet att i efterhand lägga på 
avgifter för en bokning via ett datoriserat bokningssystem.

Vad gäller de s.k. ”moderföretagen” kräver föredraganden att ett flygbolags eller ett 
järnvägsföretags direkta eller indirekta deltagande i ett datoriserat bokningssystem ska leda 
till att bolaget eller företaget klassificeras som ”moderföretag”. Föredraganden anser att alla 
former av ägande i ett datoriserat bokningssystem innebär ett visst inflytande. För att skapa en 
rättvis konkurrens bör samtliga flygbolag avstå från att delta i datoriserade bokningssystem. 
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Samtliga flygbolag och järnvägsföretag, som även i fortsättningen vill delta i datoriserade 
bokningssystem, måste respektera åtgärderna i artikel 3a. 

Föredraganden föreslår i samband med artikel 17 i kommissionens förslag att man 
regelbundet ska se över hur förordningen tillämpas. Översynen bör göras tre gånger inom fem 
år efter det att förordningen trätt i kraft. Vid översynen bör man framför allt undersöka hur 
effektivt förordningen förhindrar diskriminering, hur rättvis konkurrensen är på marknaden 
för datoriserade bokningssystemstjänster samt effekterna av detta på konsumenternas 
intressen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 
indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra, äger eller faktiskt kontrollerar en 
systemleverantör, liksom varje 
lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 
faktiskt kontrollerar.

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som direkt eller 
indirekt, ensamt eller tillsammans med 
andra, har andelar i, faktiskt kontrollerar 
en systemleverantör eller har laglig rätt att 
nominera personer i företagsledningen, 
styrelseledamöter, ledamöter i den 
övervakande styrelsen eller andra 
ledningsorgan för systemleverantören, 
liksom varje lufttrafikföretag eller 
järnvägstransportföretag som det äger eller 
faktiskt kontrollerar.

Or. en

Motivering

Definitionen bör klargöras och utvidgas för att garantera att vederbörlig hänsyn tas till 
transportföretagens inflytande som en följd av aktieinnehav i systemleverantörer. Det är 
berättigat att dra den slutsatsen att de fördelar som flygbolag förväntar sig av att inneha 
datoriserade bokningssystem har mer att göra med konkurrensfördelar än med vinster.  
Risken för missbruk är särskilt hög då ett dominerande flygbolag är delägare i ett 
dominerande datoriserat bokningssystem.  Det är svårt att fastställa ett tak för de fall då 
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risken för diskriminering ökar. Därför bör definitionen utvidgas till att omfatta flygbolag som 
investerat medel i ett datoriserat bokningssystem.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Då abonnenter tillhandahåller 
konsumenter information från ett 
datoriserat bokningssystem ska de 
informera dem om det slutgiltiga priset 
för transporttjänsten, inklusive alla 
tilläggskostnader och serviceavgifter.

Or. en

Motivering

Åtgärden ökar konsumentens insyn i priset. Detta gäller för researrangörer på nätet, men 
även för andra. Den kompletterar kraven på prisinsyn i den förordning som nyligen antogs 
om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (det 
omarbetade tredje paketet) som kräver samma sak av flygbolagen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vartannat år utarbeta 
en rapport om hur effektivt denna 
förordning förhindrar diskriminering och 
garanterar rättvis konkurrens på 
marknaden för datoriserade 
bokningssystemstjänster, samt om vilka 
följder den har för konsumenterna.

Or. en
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Motivering

Åtgärden garanterar en regelbunden utvärdering av marknadsvillkoren, särskilt följderna för 
konsumenterna.
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