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.Amendamentul 4

Janelly Fourtou

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(9a) În conformitate cu [Regulamentul 
(...) de instituire a unor norme comune 
pentru prestarea serviciilor de transport 
aerian în cadrul Comunității], 
transportatorii aerieni își publică tarifele 
incluzând toate taxele, redevențele, 
suprataxele și alte taxe aplicabile, 
obligatorii și care pot fi prevăzute. 
Afișajele SIR ar trebui să ofere informații 
despre tarife incluzând categorii similare 
de prețuri pentru a se asigura că agențiile 
de voiaj pot comunica clienților aceste 
informații.

Or. fr

Justificare

Il est nécessaire que les consommateurs puissent avoir une information précise des tarifs et il 
donc indispensable que chacun des acteurs (transporteurs aériens, détenteurs de SIR et 
agences de voyage) aient une obligation de transparence des composantes des tarifs. Ceci est 
en droite ligne avec la refonte du règlement établissant des règles communes pour 
l'exploitation de services de transport aérien (en cours d'examen).

Amendamentul 5
Janelly Fourtou

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(11a) Comisia ar trebui să verifice 
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periodic aplicarea prezentului regulament 
și, în special, să examineze eficiența 
acestuia în prevenirea practicilor anti-
concurențiale și discriminatorii pe piața 
distribuției de servicii de călătorie prin 
intermediul SIR, în special în cazul 
transportatorilor care au legături strânse 
cu furnizorii de sisteme.

Or. fr

Justificare

Sans remettre en cause les résultats de l'étude d'impact sur les transporteurs associés, la 
Commission doit rester attentive et doit veiller à prévenir les pratiques anticoncurrentielles

Amendamentul 6
Janelly Fourtou

Propunere de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Prezentul regulament nu aduce 
atingere aplicării articolelor 81 și 82 din 
tratat. 

(12) Prezentul regulament nu aduce 
atingere aplicării articolelor 81 și 82 din 
tratat. Acesta completează normele 
generale privind concurența, care rămân 
integral aplicabile în caz de abuzuri la 
adresa liberei concurențe, cum ar fi 
încălcări ale normelor antitrust sau 
abuzurile de poziție dominantă.

Or. fr

Justificare

Ce code de conduite a pour objet de de contribuer à l'émergence de conditions loyales et 
impartiales pour les transporteurs aériens dans les systèmes aériens dans les systèmes 
informatisés de réservation. Cependant, ce n'est pas un texte isolé. Il vient en complément des 
dispositions des articles 81 et 82.
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Amendamentul 7
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) „sistem informatizat de rezervare” 
înseamnă un sistem informatizat care 
conține informații despre, inter alia, 
orarele de zbor, locurile disponibile, 
tarifele și serviciile conexe ale mai multor 
transportatori aerieni, cu sau fără mijloace 
care permit efectuarea rezervărilor sau 
emiterea de bilete, în măsura în care aceste 
servicii sunt puse parțial sau integral la 
dispoziția abonaților;

(d) „sistem informatizat de rezervare” 
înseamnă un sistem informatizat care 
conține informații despre, inter alia, 
orarele de zbor, locurile disponibile, 
tarifele și serviciile conexe ale mai multor 
transportatori aerieni, exceptând cazul în 
care transportorul aerian sau 
transportatorii aerieni în cauză sunt toți 
controlați efectiv de aceeași companie-
mamă, cu sau fără mijloace care permit 
efectuarea rezervărilor sau emiterea de 
bilete, în măsura în care aceste servicii sunt 
puse parțial sau integral la dispoziția 
abonaților;

Or. en

Justificare

Integrated groups of air carriers do have captive reservation systems. It must be clear that 
these reservation systems are not perceived as being computerised reservation systems. 
Especially carrier’s websites should not be considered as CRS

Amendamentul 8
Jacques Toubon

Propunere de regulament
Articolul 2 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

g) „transportator asociat” înseamnă orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar care, direct sau indirect, 
singur sau în asociere cu alții, deține sau 
controlează efectiv un furnizor de sistem, 
precum și orice transportator aerian sau 
operator de transport feroviar al cărui 

g) „transportator asociat” înseamnă orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar care, direct sau indirect, 
singur sau în asociere cu alții, 
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proprietar este sau asupra căruia exercită 
un control efectiv;

- deține una sau mai multe părți din 
capital sau este abilitat să numească 
cadre de conducere sau membri în 
consiliul de administrație, în comitetul de 
supraveghere sau în oricare alt organism 
de conducere al unui furnizor de sisteme,
- și a fost recunoscut de Comisia 
Europeană ca controlând efectiv un 
furnizor de sistem, precum și orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar al cărui proprietar este 
sau asupra căruia exercită un control 
efectiv;
Comisia Europeană poate în orice 
moment să solicite transportatorului 
aerian sau operatorului de transport 
feroviar care deține una sau mai multe 
părți din capitalul unui furnizor de 
sisteme să-i furnizeze orice informație 
considerată necesară pentru determinarea 
eventualului său statut de transportator 
asociat.

Or. fr

Justificare

La définition de la Commission doit être précisée. En effet, il n'existe pas un seuil défini au 
delà duquel la participation dans le capital d'un SIR entraine une influence certaine sur la 
politique commerciale du SIR. Il convient donc de viser toutes les compagnies ayant une 
participation dans le capital d'un SIR et de confier aux autorités de concurrence de la 
Commission européenne le soin de vérifier quelles compagnies parmi celles-là exercent un 
contrôle effectif sur le SIR.

La deuxième partie de l'amendement porte des obligations concernant la transparence.



AM\722651RO.doc 7/12 PE405.997v01-00

RO

Amendamentul 9
Marian Zlotea

Propunere de regulament
Articolul 2 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) „transportator asociat” înseamnă orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar care, direct sau indirect, 
singur sau în asociere cu alții, deține sau 
controlează efectiv un furnizor de sistem, 
precum și orice transportator aerian sau 
operator de transport feroviar al cărui 
proprietar este sau asupra căruia exercită 
un control efectiv;

(g) „transportator asociat” înseamnă orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar care, direct sau indirect, 
singur sau în asociere cu alții, deține sau 
controlează efectiv un furnizor de sistem și 
are dreptul legal să numească orice cadru 
de conducere sau orice membru în 
consiliul de administrație, în comitetul de 
supraveghere sau în alt organism de 
conducere al acestuia, precum și orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar al cărui proprietar este 
sau asupra căruia exercită un control 
efectiv;

Or. en

Amendamentul 10
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) „transportator asociat” înseamnă orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar care, direct sau indirect, 
singur sau în asociere cu alții, deține sau
controlează efectiv un furnizor de sistem, 
precum și orice transportator aerian sau 
operator de transport feroviar al cărui 
proprietar este sau asupra căruia exercită 
un control efectiv;

(g) „transportator asociat” înseamnă orice 
transportator aerian sau operator de 
transport feroviar care, direct sau indirect, 
singur sau în asociere cu alții, controlează 
efectiv un furnizor de sistem, precum și 
orice transportator aerian sau operator de 
transport feroviar al cărui proprietar este 
sau asupra căruia exercită un control 
efectiv;

Or. en
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Justificare

Just to avoid unclarity the wording in the definition of parent carrier should also be limited to 
the effective control test

Amendamentul 11
Marian Zlotea

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Un furnizor de sistem oferă un afișaj 
principal sau afișaje principale pentru 
fiecare tranzacție efectuată prin intermediul 
SIR-ului său și introduce datele furnizate 
de transportatorii participanți integral și de 
o manieră neutră, în mod nediscriminatoriu 
și imparțial. Criteriile folosite pentru 
ordonarea zborurilor nu se bazează pe nici 
un factor legat, direct sau indirect, de 
identitatea transportatorului și se aplică în 
mod nediscriminatoriu tuturor 
transportatorilor participanți. Afișajul sau 
afișajele principal(e) trebuie să respecte 
normele din anexa I.

1. Un furnizor de sistem oferă un afișaj 
principal sau afișaje principale pentru 
fiecare tranzacție efectuată prin intermediul 
SIR-ului său și introduce datele furnizate 
de transportatorii participanți integral și de 
o manieră neutră, transparentă, în mod 
nediscriminatoriu și imparțial. Criteriile 
folosite pentru ordonarea zborurilor nu se 
bazează pe nici un factor legat, direct sau 
indirect, de identitatea transportatorului și 
se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor 
transportatorilor participanți. Afișajul sau 
afișajele principal(e) trebuie să respecte 
normele din anexa I.

Or. en

Amendamentul 12
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 7 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) în cazul în care datele sunt rezultatul 
utilizării mijloacelor de distribuție ale 
unui SIR de către un abonat cu sediul pe 
teritoriul Uniunii Europene, acestea nu 
trebuie să includă identificarea directă 
sau indirectă a respectivului abonat.

eliminat
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Or. en

Justificare

Market transparency is essential for competition. The more data are available to all players –
the better for competition. Priority task is to make MIDT cost related and thereby affordable 
for all players. Removal of information would reduce transparency. American and Canadian 
Authorities could not find concrete evidence which supported the concerns about MIDT 
driven anti competitive behaviour (hub dominance, predatory pricing) and therefore they 
decided not to regulate MIDT data content. 

Amendamentul 13
Marian Zlotea

Propunere de regulament
Articolul 7 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) în cazul în care datele sunt rezultatul 
utilizării mijloacelor de distribuție ale unui 
SIR de către un abonat cu sediul pe 
teritoriul Uniunii Europene, acestea nu 
trebuie să includă identificarea directă sau 
indirectă a respectivului abonat.

(b) în cazul în care datele sunt rezultatul 
utilizării mijloacelor de distribuție ale unui 
SIR de către un abonat cu sediul pe 
teritoriul Uniunii Europene, acestea nu 
trebuie să includă identificarea directă sau 
indirectă a respectivului abonat, exceptând 
cazul în care există un acord specific între 
abonat și furnizorul de sistem.

Or. en

Amendamentul 14
Jacques Toubon

Propunere de regulament
Articolul 12

Text propus de Comisie Amendament

În cazul în care Comisia, în urma unei 
reclamații sau din oficiu, constată o 
încălcare a prezentului regulament, poate 
solicita printr-o decizie întreprinderilor și 
asociațiilor de întreprinderi în cauză să 
înceteze respectiva încălcare.

În cazul în care Comisia, în urma unei 
reclamații sau din oficiu, constată o 
încălcare a prezentului regulament, poate 
solicita printr-o decizie întreprinderilor și 
asociațiilor de întreprinderi în cauză să 
înceteze respectiva încălcare. Investigațiile 
privind o posibilă încălcare a prezentului 
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regulament iau pe deplin în considerare 
rezultatele unei eventuale anchete în 
conformitate cu articolele 81 și 82 din 
Tratatul CE.

Or. fr

Justificare

Le code de conduite SIR ne se substitue pas aux règles existantes en matière de concurrence, 
il les complète, celles-ci restant pleinement applicables

Amendamentul 15
Janelly Fourtou

Propunere de regulament
Articolul 13

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a-și îndeplini îndatoririle atribuite 
prin prezentul regulament, Comisia poate, 
printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, 
să solicite întreprinderilor sau asociațiilor 
de întreprinderi să-i furnizeze toate 
informațiile necesare.

Pentru a-și îndeplini îndatoririle atribuite 
prin prezentul regulament, Comisia poate, 
printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, 
să solicite întreprinderilor sau asociațiilor 
de întreprinderi să-i furnizeze toate 
informațiile necesare, inclusiv audituri 
specifice îndeosebi în privința chestiunilor 
care cad sub incidența articolelor 4, 7 și 
11 din prezentul regulament.

Or. fr

Justificare

La Commission européenne doit avoir des pouvoirs étendus pour veiller à la bonne 
application de ce code de conduite.
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Amendamentul 16
Janelly Fourtou

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Comisia verifică periodic aplicarea 
prezentului regulament, dacă este necesar 
cu ajutorul unor audituri specifice, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 13. 
Comisia examinează în special eficiența 
regulamentului în asigurarea 
nediscriminării și a unei concurențe loiale 
pe piața serviciilor SIR.

Or. fr

Amendamentul 17
Janelly Fourtou

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul -1 (nou)

Text propus de Comisie Amendament

-1. La alegerea abonatului, opțiunile de 
călătorie în afișajul principal sunt 
ordonate fie în funcție de tarife, fie în 
ordinea următoare:
a) opțiunile de călătorie directă ordonate, 
în funcție de ora de plecare;
b) toate celelalte opțiuni de călătorie, 
ordonate în funcție de durata totală a 
călătoriei.

Or. fr

Justificare

Il faut donner plusieurs choix possibles à l'abonné.
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Amendamentul 18
Marian Zlotea

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 4

Text propus de Comisie Amendament

4. Zborurile cu escale trebuie clar 
identificate. 

4. Zborurile cu escale trebuie clar 
identificate, iar durata escalelor trebuie 
prezentată.

Or. en

Justificare

So that the consumer can make the best choice corresponding to his interest.
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