
 

AM\921435PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

5.12.2012 A7-0364/85 

Alteração  85 

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 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 6 aos 

trabalhadores do prestador anterior 

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 novos prestadores ou utilizador. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/86 

Alteração  86 

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 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 6 aos 

trabalhadores do utilizador do aeroporto 

que pratica a auto-assistência envolvidos 

na prestação dos serviços de assistência de 

escala que este decida deixar de prestar a si 

próprio e que aceitem voluntariamente a 

transferência para o novo ou novos 

prestadores ou utilizador. 

8. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 2 aos 

trabalhadores do utilizador do aeroporto 

que pratica a auto-assistência envolvidos 

na prestação dos serviços de assistência de 

escala que este decida deixar de prestar a si 

próprio e que aceitem voluntariamente a 

transferência para o novo ou novos 

prestadores ou utilizador. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/87 

Alteração  87 

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 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 6 de modo a que 

seja proporcional ao volume de atividade 

efetivamente transferido para o outro 

prestador ou o outro utilizador do 

aeroporto que pratica a auto-assistência. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/88 

Alteração  88 

Phil Bennion, 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 16 – n.º 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. Nos aeroportos que tenham registado um 

tráfego anual superior a dois milhões de 

passageiros ou a 50 000 toneladas de carga 

em, pelo menos, três anos consecutivos, os 

Estados-Membros podem condicionar a 

atividade de assistência em escala de um 

prestador de serviços de assistência em 

escala, ou de um utilizador que pratica a 

autoassistência, a uma aprovação, por 

parte de uma autoridade competente 

("autoridade de licenciamento"), 

independente de qualquer entidade 

gestora de aeroporto. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/89 

Alteração  89 

Phil Bennion, 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 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cada Estado-Membro deve designar uma 

autoridade competente («autoridade de 

licenciamento»), independente de qualquer 

entidade gestora de aeroporto, que será 

responsável pela emissão das licenças de 

prestação de serviços de assistência em 

escala. 

Cada Estado-Membro pode designar uma 

autoridade competente («autoridade de 

licenciamento»), independente de qualquer 

entidade gestora de aeroporto, que será 

responsável pela emissão das licenças de 

prestação de serviços de assistência em 

escala. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/90 

Alteração  90 

Nadja Hirsch, 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 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

As empresas que requerem uma licença 

devem demonstrar que os seus 

trabalhadores possuem a qualificação, a 

experiência profissional e a antiguidade de 

serviço necessárias para o desempenho da 

atividade a que se candidatam. 

As empresas que requerem uma licença 

devem demonstrar que os seus 

trabalhadores possuem a qualificação, a 

experiência profissional e a antiguidade de 

serviço necessárias para o desempenho da 

atividade a que se candidatam. Os 

operadores de aeroporto afetados 

elaboram fundamentadamente, para as 

respetivas unidades, os requisitos relativos 

à qualificação, à duração da experiência 

profissional e à antiguidade de serviço, e 

as autoridades competentes verificam, 

fixam e acompanham a sua aplicação. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/91 

Alteração  91 

Vilja Savisaar-Toomast, 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 27 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Se for submetida à apreciação da 

autoridade supervisora independente uma 

decisão sobre o âmbito das infraestruturas 

centralizadas, em conformidade com o 

disposto no n.º 5 do presente artigo, é 

aplicável o procedimento previsto no 

artigo 6.º da Diretiva 2009/12/CE. 

8. Se for submetida à apreciação da 

autoridade supervisora independente um 

desacordo sobre o âmbito das 

infraestruturas centralizadas, em 

conformidade com o disposto no n.º 5 do 

presente artigo, é aplicável o procedimento 

previsto nos artigos 6.º e 11.º da Diretiva 

2009/12/CE. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/92 

Alteração  92 

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 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A entidade gestora do aeroporto deve 

ser responsável pela boa coordenação das 

atividades de assistência em escala no 

aeroporto. Na qualidade de coordenador 

em terra, a entidade gestora do aeroporto 

deve, em especial, assegurar que as 

operações dos prestadores de serviços de 

assistência em escala e dos utilizadores do 

aeroporto que praticam a auto-assistência 

satisfazem as regras de conduta do 

aeroporto previstas no artigo 31.º. 

1. Na qualidade de coordenador em terra, a 

entidade gestora do aeroporto deve, em 

especial, assegurar que as operações dos 

prestadores de serviços de assistência em 

escala e dos utilizadores do aeroporto que 

praticam a auto-assistência satisfazem as 

regras de conduta do aeroporto previstas no 

artigo 31.º. 

 O operador do aeroporto deve ter 

competência para aplicar as normas de 

conduta. As medidas adotadas devem ser 

transparentes, proporcionais e não 

discriminatórias. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/93 

Alteração  93 

Nadja Hirsch 

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 34 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Todos os trabalhadores envolvidos na 

prestação de serviços de assistência em 

escala devem ter, no mínimo, dois dias de 

formação adequada às tarefas que lhes 

estão confiadas. Cada trabalhador que vá 

exercer uma nova função ou a quem seja 

confiada uma nova tarefa deve frequentar a 

formação adequada. 

2. Todos os trabalhadores envolvidos na 

prestação de serviços de assistência em 

escala devem ter uma formação básica 

teórica e prática, bem como uma 

formação adequada às tarefas que lhes 

estão confiadas, para as quais as 

autoridades competentes dos 

Estados-Membros fixam, em colaboração 

com os operadores de aeroporto afetados, 

as especificidades locais e a duração 

mínima. A duração mínima não pode ser 

inferior a cinco dias. As capacidades e os 

conhecimentos obtidos no âmbito dessas 

formações são comprovados mediante 

aprovação num exame prático e num 

exame teórico. Os empregadores assumem 

a totalidade dos custos de formação. Cada 

trabalhador que vá exercer uma nova 

função ou a quem seja confiada uma nova 

tarefa deve frequentar a formação 

adequada. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/94 

Alteração  94 

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 35 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os prestadores de serviços de 

assistência em escala a que se refere o 

artigo 11.º, n.º 1, só podem subcontratar 

serviços de assistência em escala quando 

estiverem temporariamente 

impossibilitados de prestar tais serviços 

por motivo de força maior. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/95 

Alteração  95 

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 39 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O relatório deve também avaliar se a 

liberalização completa do mercado da 

assistência em escala é necessária e 

aceitável. Caso seja adequado, poderá ser 

proposta uma revisão do presente 

Regulamento. 

Or. en 

 

 


