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5.12.2012 A7-0364/107 

Alteração  107 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 
Texto da Comissão Alteração 

(29) A subcontratação aumenta a 
flexibilidade para os prestadores de 
serviços de assistência em escala. No 
entanto, a subcontratação, especialmente 

em cascata, poderá também resultar em 
condicionalismos de capacidade e ter 
efeitos negativos na segurança. Convém, 
por conseguinte, limitar a subcontratação e 
clarificar as normas que a regulam. 

(29) A subcontratação aumenta a 
flexibilidade para os prestadores de 
serviços de assistência em escala. No 
entanto, a subcontratação poderá também 
resultar em condicionalismos de 
capacidade e ter efeitos negativos na 
segurança. Convém, por conseguinte, 
limitar a subcontratação. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/108 

Alteração  108 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 
Texto da Comissão Alteração 

(31) Os Estados-Membros deverão 
conservar a possibilidade de garantir um 
nível adequado de proteção social ao 
pessoal das empresas que prestam serviços 
de assistência em escala. 

(31) Os Estados-Membros deverão 
conservar a possibilidade de garantir um 
nível adequado de proteção social ao 
pessoal das empresas que prestam serviços 
de assistência em escala, devendo a 

consideração primeira ser a observância 

dos acordos coletivos e das disposições 

laborais e sociais previstas na lei. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/109 

Alteração  109 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

(32) A fim de assegurar a aplicação de 
requisitos de seguro harmonizados aos 
prestadores de serviços de assistência em 
escala e aos utilizadores do aeroporto que 
praticam a auto-assistência, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado deverá ser delegado na Comissão 
no que respeita aos requisitos de seguro 
para esses prestadores e utilizadores. A fim 
de garantir que as obrigações impostas a 
respeito das normas mínimas de qualidade 

dos serviços de assistência em escala e da 
comunicação de informações pelos 
prestadores destes serviços e pelos 
utilizadores do aeroporto que praticam a 

auto-assistência são harmonizadas e 
devidamente atualizadas, o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do Tratado 
deverá ser delegado na Comissão no que 
respeita às especificações relativas às 

normas mínimas de qualidade dos 

serviços de assistência em escala e ao 
conteúdo e difusão dos relatórios de 
informação desses prestadores e 
utilizadores. É especialmente importante 
que a Comissão realize consultas 
adequadas durante o seu trabalho 
preparatório, nomeadamente a nível de 
peritos e com a participação do comité de 

(32) A fim de assegurar a aplicação de 
requisitos de seguro harmonizados aos 
prestadores de serviços de assistência em 
escala e aos utilizadores do aeroporto que 
praticam a auto-assistência, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado deverá ser delegado na Comissão 
no que respeita aos requisitos de seguro 
para esses prestadores e utilizadores. A fim 
de garantir que as obrigações impostas a 
respeito da comunicação de informações 
pelos prestadores destes serviços e pelos 
utilizadores do aeroporto são harmonizadas 
e devidamente atualizadas, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado deverá ser delegado na Comissão 
no que respeita às especificações relativas 
ao conteúdo e difusão dos relatórios de 
informação desses prestadores e 
utilizadores. É especialmente importante 
que a Comissão realize consultas 
adequadas durante o seu trabalho 
preparatório, nomeadamente a nível de 
peritos e com a participação do comité de 
diálogo social setorial específico criado ao 
abrigo da Decisão 98/500/CE. 
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diálogo social setorial específico criado ao 
abrigo da Decisão 98/500/CE. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/110 

Alteração  110 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Em relação aos integradores, a 

‘auto-assistência’ abrange os serviços de 

assistência em escala prestados para todas 

as aeronaves da rede de transporte, 

independentemente de serem propriedade 

ou objeto de locação pelo integrador e 

independentemente de a companhia aérea 

ser propriedade do integrador ou de um 

terceiro. Para efeitos do presente 

Regulamento, não é necessário que o 

prestador de serviços de assistência em 

escala seja um utilizador do aeroporto, 

mas deve pertencer ao integrador e 

respeitar as normas mínimas de 

qualidade. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/111 

Alteração  111 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
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 um serviço de transporte, cujo 

conteúdo é estabelecido num contrato, de 

um ponto de partida para um destino 

final, de forma integrada, incluindo os 

serviços de transporte, assistência em 

escala, triagem da carga e entrega; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/112 

Alteração  112 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – alínea g) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(g) «Infraestrutura 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; 

 (Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en 

Justificação 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 
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5.12.2012 A7-0364/113 

Alteração  113 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Cada um dos aeroportos em causa deve 
criar um comité composto por 
representantes dos utilizadores do 
aeroporto ou por organizações que os 
representem (comité de utilizadores). 

1. Os aeroportos que, pelo menos nos três 

anos precedentes, tenham registado um 

tráfego anual não inferior a 2 milhões de 

passageiros ou a 50 000 toneladas de 

carga devem criar um comité composto 
por representantes dos utilizadores do 
aeroporto ou por organizações que os 
representem (comité de utilizadores). 

Or. en 



 

AM\921487PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
 
5.12.2012 A7-0364/114 

Alteração  114 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os utilizadores do aeroporto devem ser 
autorizados a praticar a auto-assistência. 

Os utilizadores dos aeroportos que, pelo 

menos nos três anos precedentes, tenham 

registado um tráfego anual não inferior a 

2 milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga devem ser autorizados 
a praticar a auto-assistência; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/115 

Alteração  115 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) No que respeita aos aeroportos 

referidos no n.º 1, os Estados-Membros 

podem limitar o número de utilizadores do 

aeroporto que praticam a auto-assistência 

autorizados a prestar as seguintes 

categorias de serviços de assistência em 

escala: 

 (a) assistência a bagagem; 

 (b) assistência a operações em pista; 

 (c) assistência de combustível e óleo; 

 (d) assistência a carga e correio, no que se 

refere, tanto à chegada como à partida ou 

em trânsito, ao tratamento físico da carga 

e do correio entre o terminal e a aeronave. 

 Os Estados-Membros não podem, porém, 

limitar a menos de dois o número de 

utilizadores de aeroportos que praticam a 

auto-assistência. 

Or. en 

Justificação 

A intenção é que os Estados-Membros tenham o poder de restringir o exercício da 

auto-assistência, caso o aeroporto não tenha, de acordo com as suas estimativas, capacidade 

para um maior número de utilizadores que praticam a auto-assistência, o que tornaria, por 
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conseguinte, mais difícil garantir a segurança. 
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5.12.2012 A7-0364/116 

Alteração  116 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
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. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/117 

Alteração  117 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 
 
Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e revogação da Diretiva 96/67/CE 
do Conselho 
COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 - frase introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

Nos aeroportos em que o número de 
prestadores está limitado a dois prestadores 
ou mais, em conformidade com o n.º 2 do 
presente artigo ou o artigo 14.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), pelo menos um dos 
prestadores autorizados não pode ser 
controlado direta ou indiretamente: 

Nos aeroportos em que o número de 
prestadores está limitado a dois 
prestadores, em conformidade com o n.º 2 
do presente artigo ou o artigo 14.º, n.º 1, 
alínea a), pelo menos um dos prestadores 
autorizados não pode ser controlado direta 
ou indiretamente: 

Or. en 

 
 
 


