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5.12.2012 A7-0364/75 

Alteração  75 

Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells, Phil Bennion 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Atendendo a que a liberdade de 
acesso ao Mercado é a norma na política 
de transportes da União, a plena 
liberalização do mercado da assistência 
em escala deve constituir o objetivo 
último. 

Or. en 

Justificação 

A tendência observada na política de transportes da UE é uma maior abertura dos mercados. 
É, por conseguinte, difícil compreender por que motivo o mercado da assistência em escala 
continua a ser objeto de restrições. A plena abertura do mercado da assistência em escala 
deve, por conseguinte, constituir o objetivo último. 
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5.12.2012 A7-0364/76 

Alteração  76 

Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells, Phil Bennion, Wolf Klinz 

em nome do Grupo ALDE 

 

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) Importa clarificar qual a 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, em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2. 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. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/77 

Alteração  77 

Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells, Phil Bennion, Wolf Klinz 

em nome do Grupo ALDE 

 

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) O objetivo último deve ser o 
aumento da qualidade dos serviços de 
assistência em escala; Tal deve ocorrer 
sem um aumento do ónus administrativo 
para as empresas de assistência em 
escala. É, por conseguinte, importante 
permitir às empresas decidirem sobre as 
suas próprias práticas empresariais gerais 
e a sua política de recursos humanos. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/78 

Alteração  78 

Ramon Tremosa i Balcells; Wolf Klinz, Philippe De Backer 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 – n.º 1 – alínea e) – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 por terceiros. Para feitos 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. 

Or. en 

Justificação 

As evoluções do mercado obrigam a mais direitos de auto-assistência para os integradores. A 
alteração proposta no âmbito do n.º 3 justifica-se pela necessidade de este setor controlar o 
transporte da origem ao destino final e pelo facto de operar de modo não sincronizado com 
as operações aeroportuárias habituais (de noite e em áreas específicas de um aeroporto). 
Estas evoluções do mercado já foram reconhecidas na legislação de um Estado-Membro. O 
novo artigo 2.º-K contém uma definição de “integrador”. 
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5.12.2012 A7-0364/79 

Alteração  79 

Phil Bennion; Philippe De Backer 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 – n.º 1 – alínea e) – travessão 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 – ou que pertencem à mesma aliança, 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/80 

Alteração  80 

Philippe De Backer; Ramon Tremosa i Balcells, Phil Bennion, Wolf Klinz 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 – n.º 1 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (j-A) "integrador", uma empresa que 
oferece transporte porta a porta, sendo 
um serviço contratualmente regulado, que 
assegura o transporte de carga e ou 
correio da origem ao destino final e em 
que as operações de transporte e os 
serviços de assistência em escala, triagem 
e entrega constituem parte integrante e 
integrada desse serviço. 

Or. en 

Justificação 

Importa dispor de uma definição de integrador, para apoiar as alterações propostas no 
artigo 2.º-E. Esta definição já existe num Estado-Membro. 
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5.12.2012 A7-0364/81 

Alteração  81 

Vilja Savisaar-Toomast 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 4 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade gestora do aeroporto deve 

assegurar o secretariado do comité. 

A pedido dos utilizadores, a entidade 
gestora do aeroporto deve assegurar o 

secretariado do comité. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/82 

Alteração  82 

Phil Bennion, Philippe De Backer 

em nome do Grupo ALDE 

 

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, incluindo os utilizadores do 
aeroporto que praticam a auto-assistência 
a que se refere o n.º 1, seja substituído por 
um ou mais prestadores, o 
Estado-Membro pode exigir que os 

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. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/83 

Alteração  83 

Phil Bennion, Philippe De Backer 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 2 aos 

trabalhadores do prestador anterior 

envolvidos na prestação dos serviços para 
os quais o referido prestador perdeu a 
autorização e que aceitem voluntariamente 
a transferência para o novo ou novos 

prestadores. 

3. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 2 aos 

trabalhadores do prestador anterior, 
incluindo os utilizadores do aeroporto que 
praticam a auto-assistência, envolvidos na 
prestação dos serviços de assistência de 
escala que o referido prestador deixe de 
prestar e que aceitem voluntariamente a 
transferência para o novo ou os novos 
prestadores ou utilizador que pratica a 
auto-assistência. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/84 

Alteração  84 

Phil Bennion, Philippe De Backer, Wolf Klinz 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Se, em casos distintos do previsto no n.º 
2, um prestador de serviços de assistência 
em escala deixar de prestar a um 
utilizador do aeroporto serviços que 
representem parte importante da sua 
atividade de assistência em escala, ou se 
um utilizador do aeroporto que pratica a 
auto-assistência decida cessar essa 
atividade, o Estado-Membro pode exigir 
que o prestador ou prestadores ou o 
utilizador que lhes 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. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


