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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O código de conduta para a utilização dos sistemas informatizados de reserva (SIR) diz 
respeito à reserva de bilhetes de companhias aéreas e ferroviárias pelas agências de viagem 
através de um SIR. Após a sua entrada em vigor em 1989, introduziram-se alterações no 
presente regulamento duas vezes (1993 e 1999). A terceira revisão prevista tem como 
objectivo reforçar a competitividade entre os SIR através de uma orientação do código de 
conduta num sentido mais liberal. 

O relator de parecer reconhece que uma revisão do actual código de conduta para os SIR 
poderia conduzir a uma maior flexibilidade e a uma melhoria da oferta. Contudo, devido à 
estrutura actual do mercado aéreo europeu, em que as companhias aéreas nacionais 
beneficiam de uma posição privilegiada graças à sua dominância no mercado nacional, 
manifesta alguma preocupação quanto ao facto de esta revisão poder vir a consolidar as 
posições dominantes no mercado. 

Devido à interdependência entre as companhias aéreas, os SIR e as agências de viagens, no 
caso dos actores dominantes do mercado, as agências de viagens independentes serão 
futuramente forçadas a pertencer a um determinado SIR, de modo a poderem receber 
informações sobre todas as tarifas e sobre a disponibilidade de certas companhias aéreas. 

A liberalização do código de conduta não significa apenas um reforço da competitividade, 
mas também um incremento da fragmentação e uma dispersão das informações sobre tarifas e 
disponibilidades, que se tem desenvolvido graças ao aparecimento de canais de distribuição
alternativos das companhias aéreas. 

O relator de parecer teme que se verifique um enfraquecimento da competitividade, 
sobretudo, para as pequenas e médias agências de viagens, uma vez que não dispõem de 
meios suficientes para celebrar contratos com vários SIR, ou seriam obrigadas a utilizar os 
canais de distribuição directos das companhias aéreas para terem acesso a todas as 
informações necessárias. Esta situação poderia resultar num aumento tendencial dos preços 
para o consumidor final. 

O relator de parecer apoia as medidas previstas pelo artigo 10.º com vista a assegurar que uma 
transportadora-mãe forneça as mesmas informações a todos os SIR no que respeita às tarifas e 
às disponibilidades ("todo o conteúdo"), incluindo aquelas com as quais não celebrou um 
contrato.  

O relator apoia plenamente a proposta da Comissão para suprimir a identificação das agências 
de viagens nos suportes magnéticos com dados comerciais (Marketing Information Data 
Tapes – MIDT) através do seu número IATA (Associação do Transporte Aéreo 
Internacional).

Para além disso, apela à maior transparência possível da apresentação das tarifas de um 
trajecto aéreo disponível no SIR, em que devem ser discriminadas todas as taxas e despesas 
aeroportuárias a pagar ao prestador de serviços de transportes. Não será permitida a cobrança 
de custos suplementares após efectuada uma reservada através do SIR. 

No que respeita às transportadoras-mãe, o relator solicita que qualquer participação, directa 
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ou indirecta, de uma companhia aérea ou ferroviária num SIR dê origem à classificação de 
“transportadora-mãe”. O relator de parecer é de opinião que quaisquer direitos de propriedade 
de um SIR implicam uma certa influência. Para a criação de condições de concorrência leal, 
seria necessário que todas as companhias aéreas renunciassem à sua participação nos SIR.   

As companhias aéreas ou ferroviárias que optem por manter a sua participação nos SIR têm a 
obrigação de cumprir as normas previstas pela alínea a) do artigo 3.º. 

Tendo por base o artigo 17.º da proposta da Comissão, o relator de parecer propõe que se 
efectue uma avaliação da aplicação do regulamento, três vezes ao longo dos cinco anos após a 
entrada em vigor do mesmo. Esta medida servirá para avaliar a eficácia do regulamento 
quanto à não-discriminação, à manutenção de uma concorrência leal no mercado dos serviços 
dos SIR e aos benefícios para os consumidores. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 sua 
propriedade ou se encontre efectivamente 
sob o seu controlo;

g) «transportadora-mãe» - uma 
transportadora aérea ou um operador de 
transportes ferroviários que, directa ou 
indirectamente, individual ou 
conjuntamente, participe no capital ou
controle efectivamente 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, bem como qualquer 
transportadora aérea ou operador de 
transportes ferroviários que seja 
propriedade deste ou por ele efectivamente 
sob o seu controlo;

Or. en
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Justificação

Há que clarificar e alargar esta definição, por forma a assegurar que seja tida em devida 
conta a influência das transportadoras como uma consequência da participação no capital de 
vendedores de sistemas. É legítimo concluir que os benefícios que as companhias aéreas 
esperam retirar do facto de serem proprietárias de SIR têm mais a ver com ganhos em termos 
de “concorrência” do que com lucros. O risco de abuso é particularmente elevado quando 
uma companhia aérea dominante participa num SIR dominante. Seria difícil indicar um 
limite acima do qual se possa presumir a existência de um risco de discriminação. 
Consequentemente, a definição deve ser alargada de modo a incluir as companhias aéreas 
que detenham algum capital num SIR.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao fornecer ao consumidor 
informação a partir de um SIR, o 
assinante comunicará ao consumidor o 
montante definitivo cobrado pelo serviço 
de transporte, incluindo todos os custos 
suplementares e as respectivas taxas de 
serviço.

Or. en

Justificação

Esta medida reforça a transparência dos preços para o consumidor e diz respeito tanto às 
agências de viagem em linha como às agências tradicionais.  A medida complementa a 
obrigação de transparência dos preços estipulados pelo regulamento recentemente aprovado 
relativo à exploração dos serviços de transporte aéreo (3º pacote revisto), do qual decorre a 
mesma obrigação para as companhias aéreas.  

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão redigirá, de dois em dois 
anos, um relatório sobre a eficácia do 
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presente regulamento quanto à não-
discriminação, à manutenção da 
concorrência leal no mercado dos serviços 
SIR e às consequências para os 
consumidores.

Or. en

Justificação

Esta medida garante uma avaliação regular das condições do mercado e, em particular, das 
consequências para o consumidor.
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