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5.12.2012 A7-0364/33 

Alteração  33 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 resolução 

Artigo 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) «Auto-assistência», a situação em que 

um utilizador do aeroporto presta 

diretamente a si próprio serviços de 

assistência em escala de uma ou mais 

categorias e não celebra, sob nenhuma 

denominação, qualquer tipo de contrato 

com terceiros para prestação desses 

serviços; para efeitos do presente 

regulamento, não se consideram terceiros 

entre si os utilizadores do aeroporto: 

(e) «Auto-assistência», a situação em que 

um utilizador do aeroporto presta 

diretamente a si próprio serviços de 

assistência em escala de uma ou mais 

categorias e não celebra, sob nenhuma 

denominação, qualquer tipo de contrato 

com terceiros para prestação desses 

serviços. Para efeitos do presente 

regulamento, não se consideram terceiros 

entre si os utilizadores do aeroporto: 

– dos quais um detém uma participação 

maioritária no outro, ou 

– dos quais um detém uma participação 

maioritária, ou qualquer controlo direto 

ou indireto, no outro, ou 

– cuja participação em cada um deles é 

maioritariamente detida pela mesma 

entidade, 

– cuja participação é maioritariamente 

detida pela mesma entidade ou esta detém 

qualquer controlo direto ou indireto, em 

cada um deles. 

 Para os integradores, a auto-assistência 

deve ser extensiva aos serviços de 

assistência em escala prestados para todas 

as aeronaves da sua rede de transporte, 

independentemente de serem propriedade 

ou objeto de locação e independentemente 

de serem operadas por uma 

transportadora aérea propriedade do 

integrador ou de terceiros. Para efeitos da 

presente secção, não é necessário que a 

empresa que presta serviços de assistência 

em escala seja um utilizador do aeroporto, 

mas deve ser uma filial do integrador e 
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cumprir as normas mínimas de qualidade. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/34 

Alteração  34 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) "Integrador", uma empresa que 

oferece transporte porta a porta, sendo 

um serviço de transporte de carga 

contratualmente regulado, que assegura o 

transporte de carga e/ou correio da 

origem ao destino final e integrando sem 

descontinuidades os serviços de 

transporte, assistência em escala, triagem 

e entrega; 

Or. en 



 

AM\921461PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2012 A7-0364/35 

Alteração  35 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 2 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) «Infra-estrutura centralizada», 

instalações e/ou equipamentos específicos 

do aeroporto que não podem, por motivos 

técnicos, ambientais, de custo ou de 

capacidade, ser divididos ou duplicados e 

cuja disponibilidade é essencial e 

necessária para a prestação dos serviços de 

assistência em escala; 

(g) «Infra-estrutura centralizada», 

instalações e/ou equipamentos específicos 

do aeroporto que não podem, por motivos 

técnicos, ambientais, de custo ou de 

capacidade, ser divididos ou duplicados e 

cuja disponibilidade é essencial e 

necessária para a prestação dos serviços de 

assistência em escala num aeroporto; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/36 

Alteração  36 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 2 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (j-A) "Controlo", uma relação constituída 

por direitos, contratos ou outros meios, de 

direito ou de facto, que, separadamente 

ou em conjunto, conferem a possibilidade 

de exercer uma influência determinante 

sobre um prestador. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/37 

Alteração  37 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala devem ter livre acesso ao 

mercado da prestação de serviços de 

assistência em escala a terceiros nos 

aeroportos que tenham registado, pelo 

menos nos três anos anteriores, um tráfego 

anual igual ou superior a dois milhões de 

passageiros ou a 50 000 toneladas de carga. 

1. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala estabelecidos na UE ou num 

dos Estados-Membros da Associação 

Europeia de Comércio Livre devem ter 

livre acesso ao mercado da prestação de 

serviços de assistência em escala a 

terceiros nos aeroportos que tenham 

registado, pelo menos nos três anos 

anteriores, um tráfego anual superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/38 

Alteração  38 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que respeita aos aeroportos referidos no 

n.º 1, os Estados-Membros podem limitar o 

número de prestadores autorizados a 

prestar os serviços de assistência em escala 

das seguintes categorias: 

No que respeita aos aeroportos referidos no 

n.º 1, os Estados-Membros podem, à luz 

das condições locais, limitar o número de 

prestadores autorizados a prestar os 

serviços de assistência em escala das 

seguintes categorias: 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/39 

Alteração  39 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Todavia, os Estados-Membros não podem 

limitar esse número a menos de dois 

prestadores por categoria de serviços de 

assistência em escala ou, nos aeroportos 

que tenham registado, pelo menos nos três 

anos anteriores, um tráfego anual igual ou 

superior a cinco milhões de passageiros ou 

a 100 000 toneladas de carga, a menos de 

três prestadores por categoria de serviços 

de assistência em escala. 

Todavia, os Estados-Membros não podem 

limitar esse número a menos de dois 

prestadores por categoria de serviços de 

assistência em escala ou, nos aeroportos 

que tenham registado, pelo menos nos três 

anos anteriores, um tráfego anual igual ou 

superior a dez milhões de passageiros ou a 

100 000 toneladas de carga, a menos de 

três prestadores por categoria de serviços 

de assistência em escala. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/40 

Alteração  40 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O nível dos limites referidos no n.º 2 pode 

variar entre terminais no perímetro do 

mesmo aeroporto desde que esses limites 

sejam aplicados de forma não 

discriminatória, não resultem em 

distorções de concorrência e cumpram as 

disposições do presente Regulamento e 

desde que o número mínimo de 

prestadores em cada terminal permaneça 

o mesmo. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/41 

Alteração  41 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 – n.º 4 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se o número de prestadores autorizados 

for limitado nos termos do n.º 2, os 

Estados-Membros não podem impedir um 

utilizador do aeroporto, independentemente 

da parte do aeroporto que lhe esteja 

afetada, de beneficiar, para cada categoria 

de serviços de assistência em escala objeto 

de limitação, de uma escolha efetiva, nas 

condições previstas nos n.ºs 2 e 3, entre 

pelo menos: 

4. Se o número de prestadores autorizados 

for limitado nos termos do n.º 2, os 

Estados-Membros não devem impedir um 

utilizador do aeroporto, independentemente 

da parte do aeroporto que lhe esteja 

afetada, de beneficiar, para cada categoria 

de serviços de assistência em escala objeto 

de limitação, de uma escolha efetiva, nas 

condições previstas nos n.ºs 2 e 3, entre 

pelo menos: 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/42 

Alteração  42 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

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 6 – n.º 4 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

– três prestadores de serviços de assistência 

em escala se o aeroporto tiver registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 100 000 

toneladas de carga. 

– três prestadores de serviços de assistência 

em escala se o aeroporto tiver registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dez 

milhões de passageiros ou a 100 000 

toneladas de carga. 

Or. en 

 


