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4.12.2012 A7-0364/1 

Alteração  1 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento. 

 

 Alteração 

 O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/2 

Alteração  2 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Existe ambiguidade quanto à 
margem de discrição de que dispõem os 
Estados-Membros para exigir a 

transferência do pessoal quando muda o 

prestador de serviços de assistência em 

escala de acesso limitado. A não 

continuidade do pessoal pode prejudicar a 

qualidade dos serviços de assistência em 

escala. Por conseguinte, convém clarificar 

as regras relativas à transferência de 

pessoal além do que dispõe a Diretiva 

2001/23/CE relativa à transferência de 

empresas, permitindo que os 

Estados-Membros assegurem condições de 

emprego e de trabalho adequadas. 

(17) É necessário clarificar e garantir 
formas que permitam aos Estados-

Membros exigir, sem ambiguidades, a 
transferência do pessoal quando muda o 

prestador de serviços de assistência em 

escala. A não continuidade do pessoal tem 

um efeito prejudicial sobre a qualidade dos 

serviços de assistência em escala. Por 

conseguinte, é urgentemente necessário 
clarificar e, se for o caso, alterar as regras 

relativas à transferência de pessoal através 
da correspondente aplicação da Diretiva 

2001/23/CE relativa à transferência de 

empresas, em consulta com os parceiros 
sociais, permitindo que os 

Estados-Membros assegurem condições de 

emprego, de segurança e de trabalho 

adequadas, bem como a proteção dos 
direitos dos trabalhadores e normas 
laborais elevadas. Recomenda-se aos 
Estados-Membros que o despedimento por 
motivos económicos, técnicos ou 
administrativos não seja permitido neste 
contexto. 

Or. en 



 

AM\921457PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.12.2012 A7-0364/3 

Alteração  3 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) As disposições do presente 
Regulamento devem assegurar níveis de 
segurança adequados, a fim de que a 
elevada rotatividade dos trabalhadores e o 
número elevado de contratos com 
subcontratantes não coloquem em risco as 
normas de segurança; 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/4 

Alteração  4 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-B) O legislador deve assegurar a 
possibilidade de os Estados-Membros 
recomendarem que o pessoal seja 
transferido em caso de mudança do 
prestador de serviços de assistência em 
escala de acesso limitado. 

Or. en 

Justificação 

Se os Estados-Membros puderem obrigar os operadores ou os utilizadores dos aeroportos a 

transferirem o pessoal, tal solução não vai aumentar a qualidade dos serviços de assistência 

em escala, nem contribuir para o aumento da competitividade. 
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4.12.2012 A7-0364/5 

Alteração  5 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Num setor com grande intensidade de 

mão-de-obra, como é a assistência em 

escala, a formação e o aperfeiçoamento 

contínuos do pessoal têm grande impacto 

na qualidade do serviço. Convém, por 
conseguinte, definir requisitos mínimos de 
formação, para assegurar a qualidade das 

operações em termos de fiabilidade, 

resiliência, segurança e proteção e criar 

condições de concorrência equitativas para 

os operadores. 

(28) Num setor com grande intensidade de 

mão-de-obra, como é a assistência em 

escala, a formação e o aperfeiçoamento 

contínuos do pessoal têm grande impacto 

na qualidade do serviço e na segurança 
das operações. Uma instituição europeia 
competente, em cooperação com as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, os operadores dos 
aeroportos e os parceiros sociais, deve 
fixar normas mínimas ambiciosas, para 
assegurar a mais elevada qualidade da 
educação e formação dos trabalhadores 
do setor da assistência em escala. Estas 
normas devem ser elaboradas e 
atualizadas regularmente com vista a 
contribuir para a qualidade das operações 

em termos de fiabilidade, resiliência, 

segurança e proteção e criar condições de 

concorrência equitativas para os 

operadores. Enquanto as normas exigidas 
não forem cumpridas no aeroporto em 
causa, a acreditação dos prestadores de 
serviços deve ser suspensa, revogada ou 
não ser emitida até que a observância das 
normas adequadas seja restabelecida. A 
formação complementar específica dos 
aeroportos deverá ter uma duração 
mínima de 5 dias. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/6 

Alteração  6 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 28-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) Para melhorar as condições de 
trabalho dos trabalhadores responsáveis 
pela assistência a bagagens, devem 
reduzir-se ainda mais os limites do peso 
máximo permitido das bagagens, 
particularmente em caso de assistência 
manual a bagagens. Sempre que a 
bagagem seja assistida manualmente, o 
peso de cada artigo deve também ser 
indicado claramente através de um 
sistema de marcação das bagagens que 
divida os artigos em diferentes classes de 
peso. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/7 

Alteração  7 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) Os Estados-Membros deverão 

conservar a possibilidade de garantir um 

nível adequado de proteção social ao 

pessoal das empresas que prestam serviços 

de assistência em escala. 

(31) Os Estados-Membros deverão garantir 

um nível adequado de proteção social ao 

pessoal das empresas que prestam serviços 

de assistência em escala, bem como 
condições de trabalho condignas, também 
em caso de subcontratação e de contratos 
de prestação de serviços. No caso de as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro verificarem falhas de 
proteção ou incumprimentos, a 
acreditação dos prestadores de serviços 
pode ser suspensa, revogada ou não ser 
emitida até que a observância das normas 
adequadas seja restabelecida. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/8 

Alteração  8 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Manutenção dos direitos dos trabalhadores 

em caso de transferência de pessoal 

para serviços objeto de restrições de 
acesso ao mercado 

Manutenção dos direitos dos trabalhadores 

em caso de transferência de pessoal 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0364/9 

Alteração  9 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presente artigo aplica-se apenas aos 

serviços de assistência em escala para os 

quais o Estado-Membro em causa limitou o 

número de prestadores nos termos do 

artigo 6.º ou do artigo 14.º. 

1. O presente artigo aplica-se aos serviços 

de assistência em escala para os quais o 

Estado-Membro em causa limitou o 

número de prestadores nos termos do 

artigo 6.º ou do artigo 14.º. Os 
Estados-Membros devem examinar em 
pormenor, à luz do presente regulamento, 
se uma restrição da concorrência é 
indicada para outros setores. 

Or. en 



 

AM\921457PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.12.2012 A7-0364/10 

Alteração  10 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que, na sequência do processo 

de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 

um prestador de serviços de assistência em 

escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 

autorização para prestar esses serviços, o 

Estado-Membro pode exigir que o 

prestador ou prestadores que lhe sucedam 

proporcionem ao pessoal anteriormente 

contratado para a prestação dos serviços os 

direitos de que beneficiaria caso se tivesse 

verificado uma transferência na aceção da 

Diretiva 2001/23/CE do Conselho. 

2. Sempre que, na sequência do processo 

de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, 

um prestador de serviços de assistência em 

escala a que se refere o n.º 1 perca a sua 

autorização para prestar esses serviços ou 
sempre que um prestador de serviços 
deixe de prestar serviços de assistência em 
escala a um utilizador do aeroporto ou 
sempre que um utilizador do aeroporto 
que pratica a autoassistência decida 
cessar essa atividade, o Estado-Membro 

deve exigir que o prestador ou prestadores 

ou os utilizadores do aeroporto que 
praticam a autoassistência que lhe 

sucedam proporcionem ao pessoal 

anteriormente contratado para a prestação 

dos serviços os direitos de que beneficiaria 

caso se tivesse verificado uma 

transferência na aceção da Diretiva 

2001/23/CE do Conselho. A segunda frase 
do n.º 1 do artigo 4.º da Diretiva 
2001/23/CE não se aplica aos casos 
referidos na primeira frase do presente 
número. Os despedimentos motivados por 
razões económicas, técnicas ou de 
organização não são permitidos. 

Or. en 

 

 


