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Alteração 4
Janelly Fourtou

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Nos termos do [regulamento (…) 
relativo a regras comuns de exploração 
dos serviços de transporte aéreo na 
Comunidade], as tarifas publicadas pelas 
transportadoras aéreas incluem todos os 
impostos, encargos, sobretaxas e taxas 
aplicáveis que sejam obrigatórias e 
previsíveis. Os ecrãs SIR deverão 
apresentar a informação sobre as tarifas 
incluindo as categorias de preço
similares, para que os agentes de viagens 
possam comunicar essa informação aos 
clientes.

Or. fr

Justificação

É necessário que os consumidores possam ter acesso a uma informação precisa sobre as 
tarifas, pelo que é indispensável que cada um dos actores (transportadoras aéreas, 
proprietários de SIR e agências de viagem) tenha a obrigação de zelar pela transparência 
dos componentes das tarifas. Isto é plenamente coerente com a reformulação do regulamento 
que estabelece as regras comuns de exploração dos serviços de transporte aéreo 
(actualmente a ser analisado).

Alteração 5
Janelly Fourtou

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Comissão deverá acompanhar 
regularmente a aplicação do regulamento, 
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em particular a sua eficácia na prevenção 
de práticas contrárias às regras da 
concorrência e discriminatórias no 
mercado da distribuição de serviços de 
viagens através do sistema SIR, 
nomeadamente no caso de 
transportadoras com estreitas ligações a 
vendedores de sistemas.

Or. fr

Justificação

Sem pôr em causa os resultados do estudo de impacto sobre as transportadoras-mãe, a 
Comissão deve manter-se atenta e zelar pela prevenção de práticas contrárias às regras da 
concorrência. 

Alteração 6
Janelly Fourtou

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento não prejudica 
a aplicação dos artigos 81.º e 82.º do 
Tratado. 

(12) O presente regulamento não prejudica 
a aplicação dos artigos 81.º e 82.º do 
Tratado. Em vez disso, complementa as 
regras gerais da concorrência que 
continuam a ser integralmente aplicáveis 
aos abusos em matéria de concorrência, 
como a infracção das normas sobre 
cartéis e a exploração abusiva de uma 
posição dominante.

Or. fr

Justificação

Este código de conduta tem como objectivo contribuir para a criação de condições leais e 
imparciais para as transportadoras aéreas nos sistemas informatizados de reserva. Não se 
trata, portanto, de uma texto isolado, mas sim de um complemento das disposições dos 
artigos 81.º e 82.º. 
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Alteração 7
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «sistema informatizado de reserva» - um 
sistema informatizado que contém 
informações sobre, inter alia, horários, 
disponibilidade, tarifas e serviços 
relacionados de mais do que uma 
transportadora aérea, com ou sem meios 
através dos quais possam ser feitas reservas 
ou emitidos bilhetes, desde que alguns ou 
todos esses serviços sejam disponibilizados 
aos assinantes;

d) «sistema informatizado de reserva» - um 
sistema informatizado que contém 
informações sobre, inter alia, horários, 
disponibilidade, tarifas e serviços 
relacionados de mais do que uma 
transportadora aérea, a menos que as 
transportadoras aéreas em questão 
estejam efectivamente submetidas ao 
controlo da mesma transportadora-mãe, 
com ou sem meios através dos quais 
possam ser feitas reservas ou emitidos 
bilhetes, desde que alguns ou todos esses 
serviços sejam disponibilizados aos 
assinantes;

Or. en

Justificação

Os grupos integrados de transportadoras aéreas dispõem de sistemas de reserva cativos. É 
necessário esclarecer que estes sistemas de reserva não são considerados sistemas de reserva 
informatizados. Em especial, os sítios na Internet das transportadoras não devem ser 
consideradas SIR.

Alteração 8
Jacques Toubon

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «transportadora-mãe» - uma 
transportadora aérea ou um operador de 
transportes ferroviários que, directa ou 
indirectamente, individual ou 
conjuntamente, seja proprietária/o ou 
controle efectivamente um vendedor de 

g) «transportadora-mãe» - uma 
transportadora aérea ou um operador de 
transportes ferroviários que, directa ou 
indirectamente, individual ou 
conjuntamente, 
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sistemas, bem como qualquer 
transportadora aérea ou operador de 
transportes ferroviários que seja 
propriedade deste ou por ele efectivamente 
controlada/o;

- detenha uma ou mais partes do capital 
ou tenha o direito legal de nomear 
qualquer executivo ou qualquer membro 
do conselho de administração, do 
conselho fiscal ou de outro órgão 
dirigente de um vendedor de sistemas, 
- e que a Comissão Europeia tenha 
reconhecido como entidade que controla
efectivamente um vendedor de sistemas, 
bem como qualquer transportadora aérea 
ou operador de transportes ferroviários que 
seja propriedade deste ou por ele 
efectivamente controlada/o;
A comissão Europeia pode, a qualquer 
momento, solicitar à transportadora aérea 
ou ao operador de transporte ferroviário,
que detenha uma ou mais partes do 
capital de um vendedor de sistemas, toda 
a informação que considere necessária 
para determinar o seu eventual estatuto 
de transportadora-mãe.

Or. fr

Justificação

É necessário especificar melhor a definição da Comissão. Com efeito, não existe um limiar 
definido para além do qual a participação no capital de um SIR implique uma influência real 
sobre a política comercial do mesmo. Convém, pois, identificar todas as empresas que
detenham uma participação no capital de um SIR e confiar às autoridades da Comissão 
responsáveis pela concorrência a tarefa de verificar quais as que exercem um controlo 
efectivo sobre o SIR em questão.

A segunda parte da alteração diz respeito às obrigações relativas à transparência.
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Alteração 9
Marian Zlotea

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «transportadora-mãe» - uma 
transportadora aérea ou um operador de 
transportes ferroviários que, directa ou 
indirectamente, individual ou 
conjuntamente, seja proprietária/o ou 
controle efectivamente um vendedor de 
sistemas, bem como qualquer 
transportadora aérea ou operador de 
transportes ferroviários que seja 
propriedade deste ou por ele efectivamente 
controlada/o;

g) «transportadora-mãe» - uma 
transportadora aérea ou um operador de 
transportes ferroviários que, directa ou 
indirectamente, individual ou 
conjuntamente, seja proprietária/o ou 
controle efectivamente, e tenha o direito 
legal de nomear qualquer executivo ou 
qualquer membro do conselho de 
administração, do conselho fiscal ou de 
outro órgão dirigente de um vendedor de 
sistemas, bem como qualquer 
transportadora aérea ou operador de 
transportes ferroviários que seja 
propriedade deste ou por ele efectivamente 
sob o seu controlo;

Or. en

Alteração 10
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «transportadora-mãe» - uma 
transportadora aérea ou um operador de 
transportes ferroviários que, directa ou 
indirectamente, individual ou 
conjuntamente, seja proprietária/o ou
controle efectivamente um vendedor de 
sistemas, bem como qualquer 
transportadora aérea ou operador de 
transportes ferroviários que seja 
propriedade deste ou por ele efectivamente 
controlada/o;

g) "transportadora-mãe" - uma 
transportadora aérea ou um operador de
transportes ferroviários que, directa ou 
indirectamente, individual ou 
conjuntamente, controle efectivamente um 
vendedor de sistemas, bem como qualquer 
transportadora aérea ou operador de 
transportes ferroviários que seja sua 
propriedade ou se encontre efectivamente 
sob o seu controlo;
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Or. en

Justificação

Para evitar a falta de clareza, o texto da definição de “transportadora-mãe” deve cingir-se 
ao teste de controlo efectivo.

Alteração 11
Marian Zlotea

Proposta de regulamento
Artigo 5 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os vendedores de sistemas apresentarão 
um ecrã ou ecrãs principais para cada 
transacção através do seu SIR e nele(s) 
incluirão os dados fornecidos pelas 
transportadoras participantes de um modo 
neutro e completo, sem discriminação nem 
parcialidade. Os critérios a utilizar no 
ordenamento das informações não poderão 
basear-se em qualquer factor directa ou 
indirectamente relacionado com a 
identidade da transportadora e serão 
aplicáveis numa base não discriminatória a 
todas as transportadoras participantes. O 
ecrã ou ecrãs principais respeitarão as 
regras enunciadas no Anexo 1.

1. Os vendedores de sistemas apresentarão 
um ecrã ou ecrãs principais para cada 
transacção através do seu SIR e nele(s) 
incluirão os dados fornecidos pelas 
transportadoras participantes de um modo 
neutro, transparente e completo e sem 
discriminações ou favoritismos. Os 
critérios a utilizar no ordenamento das 
informações não poderão basear-se em 
qualquer factor directa ou indirectamente 
relacionado com a identidade da 
transportadora e serão aplicáveis numa 
base não discriminatória a todas as 
transportadoras participantes. O ecrã ou 
ecrãs principais respeitarão as regras 
enunciadas no Anexo 1.

Or. en

Alteração 12
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 7º - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) quando tais dados resultem da 
utilização dos meios de distribuição de um 

Suprimido
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SIR por um assinante estabelecido no 
território da União Europeia, não 
incluam a identificação directa ou 
indirecta desse assinante. 

Or. en

Justificação

A transparência do Mercado constitui um factor essencial para a concorrência. Quanto mais 
informações estiverem disponíveis para todos os participantes, melhor funciona a 
concorrência. O objective prioritário constitui em tornar os custos dos suportes magnéticos 
com dados comerciais racionais e acessíveis para todos os intervenientes. A supressão de 
informação reduz a transparência. As autoridades americanas e canadianas não puderam 
encontrar provas concretas que sustentem as reticências em relação às práticas contrárias à 
concorrência relacionadas com os suportes magnéticos com dados comerciais (centros de 
comunicação predominantes, preços excessivos), pelo que decidiram não regulamentar o 
conteúdo desses suportes. 

Alteração 13
Marian Zlotea

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) quando tais dados resultem da 
utilização dos meios de distribuição de um 
SIR por um assinante estabelecido no 
território da União Europeia, não incluam a 
identificação directa ou indirecta desse 
assinante.

(b) quando tais dados resultem da 
utilização dos meios de distribuição de um 
SIR por um assinante estabelecido no 
território da União Europeia, não incluam a 
identificação directa ou indirecta desse 
assinante, a menos que exista um acordo 
específico entre o assinante e o vendedor 
de sistema.

Or. en
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Alteração 14
Jacques Toubon

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Se, na sequência de uma denúncia ou por 
sua própria iniciativa, verificar a existência 
de uma infracção ao presente regulamento, 
a Comissão pode, por meio de uma 
decisão, exigir que as empresas ou 
associações de empresas em causa ponham 
termo a essa infracção.

Se, na sequência de uma denúncia ou por 
sua própria iniciativa, verificar a existência 
de uma infracção ao presente regulamento, 
a Comissão pode, por meio de uma 
decisão, exigir que as empresas ou 
associações de empresas em causa ponham 
termo a essa infracção. As investigações 
respeitantes a uma possível infracção ao 
presente regulamento terão plenamente 
em conta os resultados de um eventual 
estudo de acordo com os artigos 81.º e 82.º 
do Tratado CE.

Or. fr

Justificação

O código de conduta SIR não substitui, mas complementa as normas em vigor em matéria de 
concorrência, as quais se mantêm plenamente aplicáveis.

Alteração 15
Janelly Fourtou

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No desempenho das funções que lhe são 
atribuídas pelo presente regulamento, a 
Comissão pode, mediante simples pedido 
ou decisão, exigir às empresas ou 
associações de empresas que forneçam 
todas as informações necessárias.

No desempenho das funções que lhe são 
atribuídas pelo presente regulamento, a 
Comissão pode, mediante simples pedido 
ou decisão, exigir às empresas ou 
associações de empresas que forneçam 
todas as informações necessárias, 
nomeadamente auditorias específicas 
realizadas, particularmente, a respeito das 
matérias abrangidas pelos artigos 4.º, 7.º e 
11.º do presente regulamento.
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Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia deve dispor de poderes alargados por forma a garantir a aplicação 
adequada do código de conduta.

Alteração 16
Janelly Fourtou

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão acompanhará regularmente a 
aplicação do presente regulamento, se 
necessário baseando-se em auditorias 
específicas, nos termos do previsto no 
artigo 13.º. Analisará, em particular, a 
eficácia do presente regulamento para 
garantir a não discriminação e a 
concorrência leal no mercado dos serviços 
SIR.

Or. fr

Alteração 17
Janelly Fourtou

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. À escolha do assinante, as 
possibilidades de viagem serão 
apresentadas no ecrã principal por tarifa 
ou pela seguinte ordem:
a) opções de viagem directa, apresentadas 
por hora de partida;
b) todas as restantes opções de viagem, 
segundo a duração total do trajecto.
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Or. fr

Justificação

É necessário oferecer várias opções possíveis ao assinante.

Alteração 18
Marian Zlotea

Proposta de regulamento
Anexo I - ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os voos que impliquem escalas devem 
ser claramente identificados. 

4. Os voos que impliquem escalas devem 
ser claramente identificados, e a duração 
das escalas deve estar visível na 
apresentação.

Or. en

Justificação

Desta forma, o assinante pode escolher a melhor opção de acordo com os seus interesses.
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