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5.12.2012 A7-0364/118 

Alteração  118 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 4 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se o número de prestadores autorizados 

for limitado nos termos do n.º 2, os 

Estados-Membros não podem impedir um 

utilizador do aeroporto, independentemente 

da parte do aeroporto que lhe esteja 

afetada, de beneficiar, para cada categoria 

de serviços de assistência em escala objeto 

de limitação, de uma escolha efetiva, nas 

condições previstas nos n.ºs 2 e 3, entre 

pelo menos: 

4. Se o número de prestadores autorizados 

for limitado nos termos do n.º 2, os 

Estados-Membros não podem impedir um 

utilizador do aeroporto, independentemente 

da parte do aeroporto que lhe esteja 

afetada, de beneficiar, para cada categoria 

de serviços de assistência em escala objeto 

de limitação, de uma escolha efetiva, nas 

condições previstas nos n.ºs 2 e 3, entre 

pelo menos dois prestadores de serviços de 

assistência em escala: 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/119 

Alteração  119 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 4 – travessão 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

– dois prestadores de serviços de 

assistência em escala, ou  

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/120 

Alteração  120 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 4 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

– três prestadores de serviços de 

assistência em escala se o aeroporto tiver 

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. 

Suprimido 

Or. en 



 

AM\921467PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2012 A7-0364/121 

Alteração  121 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 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. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/122 

Alteração  122 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 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 o limiar 

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. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/123 

Alteração  123 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os 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 e que registem 

posteriormente um tráfego anual abaixo 

do limiar de dois milhões de passageiros 

ou de 50 000 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. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/124 

Alteração  124 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 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. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/125 

Alteração  125 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 8 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) o candidato deve ter uma licença válida, 

emitida em conformidade com o capítulo 

IV, relativo aos procedimentos de 

licenciamento; 

(a) o candidato deve ter uma licença válida 

para todos os serviços oferecidos num 

aeroporto. 

Or. en 

Justificação 

Os serviços para os quais o número de prestadores pode ser limitado devem continuar a ser 
oferecidos no futuro como pacotes. É esta a única forma de evitar que vários prestadores de 
serviços de assistência em escala ofereçam serviços específicos que requerem pouco 
investimento em capital, mas não outros serviços como a descongelação de aeronaves. Em 
qualquer caso, esta regra deve também aplicar-se aos subcontratantes. Os proponentes 
devem demonstrar a sua capacidade de prestação de todos os pacotes de serviços. 
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5.12.2012 A7-0364/126 

Alteração  126 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 8 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) o candidato deve demonstrar a sua 

aptidão e comprometer-se por escrito a 

aplicar as disposições e as regras 

pertinentes, incluindo a legislação laboral, 

os acordos coletivos aplicáveis, as regras 

de conduta do aeroporto e os requisitos de 

qualidade do aeroporto. 

(b) o candidato deve demonstrar a sua 

aptidão e comprometer-se por escrito a 

aplicar as disposições e as regras 

pertinentes, incluindo a legislação laboral, 

as regras de conduta do aeroporto e os 

requisitos de qualidade do aeroporto. O 

candidato deve igualmente comprometer-

se a aplicar os respetivos acordos coletivos 

representativos. 

Or. en 

Justificação 

Formulação necessária, porquanto as companhias que não concluíram acordos coletivos são 
também abrangidas pelo âmbito dos acordos coletivos representativos. 
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5.12.2012 A7-0364/127 

Alteração  127 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 9 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) o nível de qualidade das operações, 

avaliado com base num horário de voo 

representativo que inclua, caso se 

justifique, a utilização eficiente do pessoal 

e do equipamento, a hora-limite de 

aceitação de bagagem e carga, o tempo de 

entrega de bagagens e carga e o tempo 

máximo da rotação; 

(b) o nível de qualidade das operações, 

avaliado com base num horário de voo 

representativo que inclua, caso se 

justifique, a utilização eficiente do 

equipamento, a hora-limite de aceitação de 

bagagem e carga, o tempo de entrega de 

bagagens e carga e o tempo máximo da 

rotação; 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do n.º 3, há uma série de critérios de adjudicação que devem ser suplementados 
por normas sociais. A alínea b) determina os critérios em função dos quais cumpre avaliar o 
nível de qualidade das operações. Um desses critérios é, por exemplo, a utilização eficiente 
do pessoal. É premente explicar o que se entende por utilização eficiente do pessoal. Além 
disso, não há informações sobre questão de saber se a empresa oferece aos trabalhadores 
condições justas, designadamente no que se refere às condições salariais e de trabalho. 
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5.12.2012 A7-0364/128 

Alteração  128 

Saïd El Khadraoui 

em nome do Grupo S&D 

 

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 9 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) as condições de emprego e de 

trabalho condignas, incluindo o respeito 

dos direitos dos trabalhadores no contexto 

de uma transferência de pessoal, em 

conformidade com o artigo 12.º; 

Or. en 

 

 


