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5.12.2012 A7-0364/63 

Alteração  63 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A entidade gestora do aeroporto deve 

informar a autoridade nacional de 

licenciamento de quaisquer problemas 

ocorridos no aeroporto com os prestadores 

de serviços de assistência em escala ou 

com os utilizadores que praticam a 

auto-assistência. 

5. A entidade gestora do aeroporto deve 

informar a autoridade nacional de 

licenciamento de quaisquer problemas 

ocorridos no aeroporto com os prestadores 

de serviços de assistência em escala, com 

os utilizadores que praticam a 

auto-assistência ou disponibilizam 
infraestruturas centralizadas. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/64 

Alteração  64 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. 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 entidade gestora do 

aeroporto, ou, se for o caso, a autoridade 

pública ou outra entidade que controle o 

aeroporto, deve definir normas mínimas de 

desempenho dos serviços de assistência em 

escala. 

2. 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 entidade gestora do 

aeroporto, ou, se for o caso, a autoridade 

pública ou outra entidade que controle o 

aeroporto, deve definir normas mínimas de 

desempenho dos serviços de assistência em 

escala e infraestruturas centralizadas, 
após consulta do Comité de Utilizadores. 
As normas mínimas de qualidade 
estabelecidas pela entidade gestora do 
aeroporto devem ser imediatamente 
notificadas à Comissão e comunicadas à 
autoridade pública competente, que pode, 
se for o caso, solicitar a revisão dessas 
normas. 

 Essas normas devem ser coerentes com as 
regras de segurança, acordos e sistemas 
de gestão do operador do aeroporto e 
operadores aéreos afetados, como referido 
no Regulamento (CE) n.º 216/2008. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/65 

Alteração  65 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a auto-assistência devem 

respeitar as normas mínimas de qualidade. 

Além disso, os utilizadores do aeroporto e 

os prestadores de serviços de assistência 

em escala devem respeitar as normas 

mínimas de qualidade nas suas relações 

contratuais. 

3. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a auto-assistência, bem como 
a entidade gestora do aeroporto ou, 
quando relevante, a entidade gestora da 
infraestrutura centralizada, devem 

respeitar as normas mínimas de qualidade. 

Além disso, os utilizadores do aeroporto e 

os prestadores de serviços de assistência 

em escala, bem como a entidade gestora 
do aeroporto ou, quando relevante, a 
entidade gestora da infraestrutura 
centralizada, devem respeitar as normas 

mínimas de qualidade nas relações 

contratuais entre si. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/66 

Alteração  66 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As normas mínimas de qualidade devem 

abranger, em especial, os seguintes 

domínios: desempenho operacional, 

formação, informação e assistência aos 

passageiros, em particular conforme 

previsto no Regulamento (CE) n.º 

261/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e no Regulamento (CE) n.º 

1107/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, CDM, segurança, medidas de 

contingência e proteção do ambiente. 

4. As normas mínimas de qualidade devem 

abranger, em especial, os seguintes 

domínios: desempenho operacional, 

formação do pessoal, equipamento 
adequado informação e assistência aos 

passageiros, em particular conforme 

previsto no Regulamento (CE) n.º 

261/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e no Regulamento (CE) n.º 

1107/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, CDM, segurança, medidas de 

contingência e observância dos requisitos 
ambientais. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/67 

Alteração  67 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As normas mínimas de qualidade 
devem ser equitativas, transparentes, 
não-discriminatórias e não prejudicar a 
legislação aplicável da União, 
nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 
261/2004 e o Regulamento (CE) n.º 
1107/2006. Devem ser coerentes, 
proporcionadas e pertinentes no que 
respeita à qualidade das operações 
aeroportuárias. A este respeito, deve ser 
devidamente tida em conta a qualidade 
das formalidades aduaneiras, de 
segurança do aeroporto e de imigração. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/68 

Alteração  68 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. As normas mínimas de qualidade devem 

satisfazer as especificações estabelecidas 
pela Comissão. A Comissão deve ter 
poderes para adotar essas especificações 
por meio de atos delegados em 
conformidade com o artigo 42.º. 

6. As normas mínimas de qualidade devem 

satisfazer as especificações estabelecidas 
no Anexo I-A. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/69 

Alteração  69 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Antes de estabelecer estas normas, a 

entidade gestora do aeroporto deve 

consultar o comité de utilizadores e os 
prestadores de serviços de assistência em 
escala. 

7. A autoridade pública competente do 
Estado-Membro em questão deve, ou 
diretamente ou por notificação da 
entidade gestora do aeroporto, impor 
sanções adequadas quando as normas 
mínimas de qualidade não forem 
adequadamente respeitadas. A tal se 
procederá de acordo com o procedimento 
seguinte: 

 Se os prestadores de serviços de 
assistência em escala, ou os utilizadores 
do aeroporto que praticam a 
auto-assistência, não cumprirem as 
normas mínimas de qualidade, a entidade 
gestora do aeroporto informa-os 
imediatamente das irregularidades e 
apresenta-lhes uma lista dos critérios que 
devem ser cumpridos. Se, decorridos seis 
meses após a apresentação dessa lista de 
critérios, o prestador de serviços de 
assistência em escala ou o utilizador do 
aeroporto que pratica a auto-assistência 
não cumprir plenamente as normas 
mínimas de qualidade, a entidade gestora 
do aeroporto, após consulta do Comité de 
Utilizadores, pode solicitar ao 
Estado-Membro que imponha ao 
prestador de serviços de assistência em 
escala ou ao utilizador do aeroporto que 
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pratica a auto-assistência uma sanção 
pecuniária ou que o limite ou proíba, 
parcial ou totalmente, de prestar serviços 
no aeroporto em questão ou no território 
do Estado-Membro em causa. A Comissão 
e a autoridade pública em questão serão 
imediatamente notificadas de qualquer 
ação adotada por um Estado-Membro em 
resposta a esse pedido da entidade gestora 
do aeroporto. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/70 

Alteração  70 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. A entidade gestora do aeroporto 
define o tipo e o âmbito das atividades 
abrangidas por cada critério para as 
normas mínimas de qualidade no 
aeroporto por ela gerido. A entidade 
gestora do aeroporto consulta o Comité de 
Utilizadores relativamente à definição e 
ao âmbito, bem como ao método de 
avaliação da conformidade com as 
normas mínimas de qualidade. Antes da 
introdução das normas mínimas de 
qualidade, todos os prestadores de 
serviços de assistência em escala e 
utilizadores do aeroporto que praticam a 
auto-assistência recebem formação 
destinada a garantir a sua capacidade 
para avaliar devidamente o cumprimento 
dos critérios das normas mínimas de 
qualidade. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/71 

Alteração  71 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-B. Pelo menos uma vez por ano, a 
entidade gestora do aeroporto notifica o 
Comité de Utilizadores relativamente ao 
grau de observância das normas mínimas 
de qualidade em vigor por parte dos 
prestadores de serviços de assistência em 
escala e dos utilizadores do aeroporto que 
praticam a auto-assistência. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/72 

Alteração  72 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 7-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-C. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 
7, a entidade gestora do aeroporto vota 
particular atenção à questão da 
segurança ao examinar a observância das 
normas mínimas de qualidade por parte 
dos serviços de assistência em escala e 
adota as medidas necessárias, em 
conformidade com procedimentos 
normalizados, se considerar que a 
segurança do aeroporto está a ser 
comprometida. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/73 

Alteração  73 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 7-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-D. Todas as normas mínimas de 
qualidade, incluindo os critérios 
quantitativos, se aplicáveis, são tornados 
acessíveis ao público. Antes de qualquer 
atualização ou alteração das normas 
mínimas de qualidade, a entidade gestora 
do aeroporto consulta o Comité de 
Utilizadores e os prestadores de serviços 
de assistência em escala operantes no 
aeroporto. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/74 

Alteração  74 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho  

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

Proposta de regulamento 

Anexo I-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 ANEXO I-A 

 LISTA DAS NORMAS MÍNIMAS DE 
QUALIDADE 

 Os requisitos mínimos de qualidade 
estabelecidos pela entidade gestora do 
aeroporto ou pela outra autoridade 
referida no artigo 32.º incluem: 

 1. Normas mínimas de qualidade relativas 
às atividades operacionais: 

 (a) Assistência a passageiros; 

 –  o tempo máximo de espera para o 
check-in. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto ou terminal a 
terminal; 

 – o tempo máximo de transferência de 
passageiros de um avião para o outro; 

 (b) Assistência a bagagem; 

 – o tempo máximo de entrega da primeira 
bagagem. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto ou terminal a 
terminal; 

 – o tempo máximo de entrega da última 
bagagem. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto ou terminal a 
terminal; 
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 – o tempo máximo de entrega da bagagem 
durante a transferência de uma aeronave 
para a outra; o tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto ou terminal a 
terminal; 

 (c) Assistência a carga e correio; 

 – o tempo máximo de entrega da carga e 
do correio. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto ou terminal a 
terminal; 

 – o tempo máximo de entrega da bagagem 
durante a transferência de uma aeronave 
para a outra. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto ou terminal a 
terminal; 

 (d) Operações no inverno; 

 – o tempo máximo de eliminação do gelo 
do avião; 

 – a quantidade mínima do produto para 
degelo; 

 (e) Assistência a operações em pista; 

 – o tempo máximo de 
embarque/desembarque do avião; 

 (f) Pistas limpas de corpos estranhos e 
detritos («Foreign Objects and Debris» - 
FOD); 

 2. Normas mínimas de qualidade no 
âmbito da formação: 

 – participação regular nas formações 
organizadas pelo aeroporto relativas a 
operações na área reservada do 
aeroporto, à proteção e segurança, à 
gestão de crises e à proteção do ambiente; 

 3. Normas mínimas de qualidade relativas 
à informação e assistência prestadas aos 
passageiros: 

 (a) informação em tempo real relativa ao 
tempo de entrega da bagagem; 

 (b) informação em tempo real relativa aos 
atrasos ou cancelamentos de voos; 

 (c) número mínimo de pessoal capaz de 



 

AM\921462PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

fornecer informações junto à porta de 
embarque; 

 (d) número mínimo de pessoal capaz de 
receber queixas/informações sobre a 
bagagem perdida; 

 4. Normas mínimas de qualidade para 
equipamento: 

 – número e acessibilidade de veículos 
destinados à assistência a 
passageiros/bagagens/aeronaves; 

 5. Normas mínimas de qualidade relativas 
ao sistema CDM: 

 – participação no sistema CDM do 
aeroporto; 

 6. Normas mínimas de qualidade relativas 
à segurança: 

 – existência de um sistema de gestão da 
segurança (SGS) e a obrigação da 
coordenação do mesmo com o sistema de 
segurança utilizado pelo aeroporto; 

 – comunicação de acidentes e incidentes; 

 7. Normas mínimas de qualidade relativas 
à segurança: 

 – existência de um sistema de gestão da 
segurança em conformidade com o 
disposto no Regulamento (CE) n.° 
300/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2008, 
relativo ao estabelecimento de regras 
comuns no domínio da segurança da 
aviação civil, e a obrigação da 
coordenação do mesmo com o sistema de 
proteção utilizado pelo aeroporto; 

 8. Normas mínimas de qualidade relativas 
ao plano de contingência: 

 – existência de um plano de contingência 
(incluindo a eventualidade de nevão) e a 
obrigação da coordenação do mesmo com 
o plano utilizado pelo aeroporto; 

 9. Ambiente: 

 – a comunicação de incidentes que afetem 
o ambiente (por exemplo fugas de 
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líquidos); 

 – a emissão de gases dos veículos 
utilizados. 

 __________________ 

 * JO L 97 de 9.4.2008, p. 72. 

Or. en 

 

 

 


