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5.12.2012 A7-0364/43 

Alteração  43 

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.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Sempre que um aeroporto atinja um dos 

limiares de tráfego de carga estabelecidos 

no presente artigo, sem todavia atingir o 

limiar de tráfego de passageiros 

correspondente, o presente regulamento 

não se aplica aos serviços de assistência em 

escala das categorias reservadas 

exclusivamente a passageiros. 

5. Sempre que um aeroporto atinja um dos 

limiares de tráfego de carga estabelecidos 

no presente artigo, sem todavia atingir o 

limiar de tráfego de passageiros 

correspondente, o presente regulamento 

não se aplica aos serviços de assistência em 

escala das categorias reservadas 

exclusivamente a passageiros ou à 

infraestrutura utilizada exclusivamente 

na assistência a passageiros. 

 Sempre que um aeroporto atinja um dos 

limiares de tráfego de passageiros 

estabelecidos no presente artigo, sem 

todavia atingir o limiar de tráfego de 

carga correspondente, o presente 

regulamento não se aplica às categorias 

de serviços de assistência em escala 

reservados exclusivamente à carga ou à 

infraestrutura reservada exclusivamente à 

assistência a carga. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/44 

Alteração  44 

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.° 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Os aeroportos que tenham registado um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 100 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos e que registem 

posteriormente um tráfego anual abaixo do 

limiar de cinco milhões de passageiros ou 

de 100 000 toneladas de carga devem 

manter o seu mercado aberto a prestadores 

de assistência a terceiros durante, pelo 

menos, os primeiros três anos seguintes 

àquele em que ficaram abaixo do limiar. 

7. Os aeroportos que tenham registado um 

tráfego anual igual ou superior a dez 

milhões de passageiros ou a 100 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos e que registem 

posteriormente um tráfego anual abaixo do 

limiar de dez milhões de passageiros ou de 

100 000 toneladas de carga devem manter 

o seu mercado aberto a prestadores de 

assistência a terceiros durante, pelo menos, 

os primeiros três anos seguintes àquele em 

que ficaram abaixo do limiar 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/45 

Alteração  45 

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 14 – n.° 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sempre que num aeroporto 

condicionalismos específicos de espaço ou 

de capacidade disponível, decorrentes 

nomeadamente do congestionamento e da 

taxa de utilização do espaço, tornem 

impossível a abertura do mercado e/ou o 

exercício da auto-assistência com a 

amplitude prevista no presente 

regulamento, o Estado-Membro pode 

decidir: 

1. Sempre que num aeroporto o espaço ou 

a capacidade disponíveis estiverem tão 

condicionados que seja impossível a 

abertura do mercado e/ou o exercício da 

auto-assistência com a amplitude prevista 

no presente regulamento, o 

Estado-Membro pode decidir: 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/46 

Alteração  46 

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 14 – n.° 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Limitar a um ou dois prestadores uma ou 

mais das categorias de serviços de 

assistência em escala referidas no artigo 

6.º, n.º 2, nos aeroportos com um tráfego 

anual igual ou superior a cinco milhões de 

passageiros ou a 100 000 toneladas de 

carga, aplicando-se o artigo 6.º, n.º 3, em 

caso de limitação a dois prestadores; 

c) Limitar a um ou dois prestadores uma ou 

mais das categorias de serviços de 

assistência em escala referidas no artigo 

6.º, n.º 2, nos aeroportos com um tráfego 

anual igual ou superior a dez milhões de 

passageiros ou a 100 000 toneladas de 

carga, aplicando-se o artigo 6.º, n.º 3, em 

caso de limitação a dois prestadores; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/47 

Alteração  47 

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 14 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem notificar a 

Comissão de qualquer derrogação que 

tencionem conceder com base no n.º 1, 

bem como dos motivos que a justificam, 

pelo menos seis meses antes da sua entrada 

em vigor. 

4. Os Estados-Membros devem notificar a 

Comissão de qualquer derrogação que 

tencionem conceder com base no n.º 1, 

bem como dos motivos que a justificam, 

pelo menos seis meses antes da sua entrada 

em vigor. Esta justificação deve incluir 

um comprovativo de que os prestadores de 

serviços de assistência em escala nos 

aeroportos: 

 (a) Cumprem adequadamente as normas 

mínimas de qualidade, em consonância 

com o artigo 32.º; 

 (b) São geridos de forma transparente e 

não beneficiam de qualquer subvenção 

cruzada, em consonância com o artigo 

29.º; 

 (c) Asseguram condições de trabalho e de 

remuneração adequadas com base em 

acordos coletivos, legislação nacional ou 

outras normas sociais do Estado-Membro 

em causa. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/48 

Alteração  48 

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 16 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nos aeroportos que tenham registado 

um tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos, nenhuma empresa pode 

ser autorizada a prestar serviços de 

assistência em escala na qualidade de 

prestador ou de utilizador que pratica a 

auto-assistência, exceto se dispuser da 

licença apropriada. As empresas que 

satisfaçam as condições estabelecidas no 

presente capítulo têm direito à licença. 

1. Nenhuma empresa pode ser autorizada a 

prestar serviços de assistência em escala na 

qualidade de prestador, de subcontratante 

ou de utilizador que pratica a 

auto-assistência, exceto se dispuser da 

licença apropriada. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/49 

Alteração  49 

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 17 – n.° 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade de licenciamento de um 

Estado-Membro deve conceder a licença a 

uma empresa se esta preencher as 

condições seguintes: 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, 

a autoridade de licenciamento de um 

Estado-Membro deve conceder a licença a 

uma empresa se esta preencher as 

condições seguintes: 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/50 

Alteração  50 

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 17 – n.° 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) satisfazer as condições financeiras 

previstas no artigo 18.º; 

(c) satisfazer os critérios em matéria de 

condições de trabalho do pessoal e de 

programa de formação/qualificações em 

conformidade com o artigo 8.º, n.º 2, 

alínea b) e com o artigo 9.º, alínea d), e 

respeitar as disposições laborais e sociais 

em consonância com o artigo 12.º; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/51 

Alteração  51 

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 17 – n.° 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) cumprir as disposições relativas à 

prova de honorabilidade previstas no 

artigo 19.º; 

Suprimido  

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/52 

Alteração  52 

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 17 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O disposto no n.º 1, alíneas a), c) e d), 

não é aplicável aos utilizadores do 

aeroporto que praticam a auto-assistência 

mas não prestam serviços de assistência 

em escala a terceiros. Os utilizadores que 

obtiveram uma licença de auto-assistência 

não estão autorizados a prestar 

assistência a terceiros com base nessa 

licença. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


