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5.12.2012 A7-0364/150 

Alteração  150 

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 22 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão deve dispor de poderes 

para especificar em ato delegado, 

conforme previsto no artigo 42.º, os 

requisitos e os montantes mínimos de 

seguro. 

2. A Comissão deve especificar em ato 

delegado, conforme previsto no artigo 42.º, 

os requisitos e os montantes mínimos de 

seguro. 

Or. en 

Justificação 

A Comissão deve comprometer-se a apresentar informações mais circunstanciadas e não 

disposições facultativas. 
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5.12.2012 A7-0364/151 

Alteração  151 

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 23 – n.º 4 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) a pedido da autoridade de 

licenciamento de outro Estado-Membro; 

ou 

(b) a pedido da autoridade de 

licenciamento de outro Estado-Membro;  

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/152 

Alteração  152 

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 23 – n.º 4 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) a pedido da Comissão. (c) a pedido da Comissão; ou 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/153 

Alteração  153 

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 23 – n.º 4 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) por iniciativa de uma autoridade. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/154 

Alteração  154 

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 25 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade de licenciamento deve 

tomar uma decisão sobre os pedidos 

apresentados logo que possível, e o mais 

tardar dois meses após a apresentação de 

todas as informações necessárias, tomando 

em consideração todos os elementos de 

prova disponíveis. A decisão deve ser 

comunicada ao requerente e às autoridades 

de licenciamento dos outros 

Estados-Membros. O indeferimento do 

pedido deve ser fundamentado. 

1. A autoridade de licenciamento deve 

tomar uma decisão sobre os pedidos 

apresentados logo que possível, e o mais 

tardar dois meses após a apresentação de 

todas as informações necessárias, tomando 

em consideração todos os elementos de 

prova disponíveis. A decisão deve ser 

comunicada ao requerente e às autoridades 

de licenciamento dos outros 

Estados-Membros. O indeferimento do 

pedido deve ser fundamentado. Os 

sindicatos e os representantes do pessoal 

devem ser auscultados antes da tomada da 

decisão relativa à licença. 

Or. en 

Justificação 

A autoridade de licenciamento tem em consideração todos os factos quando toma uma 

decisão relativa a um pedido. Algumas informações relativas à fiabilidade do requerente 

estão exclusivamente à disposição dos sindicatos e dos representantes do pessoal, pelo que 

seria oportuno auscultá-los antes da tomada de uma decisão quanto à licença. Um tal direito 

a ser auscultado deve estar consagrado no regulamento. 
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5.12.2012 A7-0364/155 

Alteração  155 

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 25 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O processo de concessão de licenças 

deve ser transparente e não 

discriminatório e não pode ir além do 

disposto no presente regulamento em 

matéria de restrição do acesso ao mercado 

ou da liberdade de exercício da 

auto-assistência. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/156 

Alteração  156 

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 28 – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade gestora do aeroporto, ou, se 

for o caso, a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve ter o 

direito de cobrir os seus custos e obter uma 

rendibilidade razoável do ativo com as 

taxas cobradas. As taxas devem constituir a 

contrapartida de um serviço prestado. 

3. A entidade gestora do aeroporto, ou, se 

for o caso, a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve ter o 

direito de cobrir os seus custos e obter uma 

rendibilidade razoável do ativo com as 

taxas cobradas. As taxas devem constituir a 

contrapartida da prestação de serviço 

prestado ou da disponibilização de 

infraestruturas. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/157 

Alteração  157 

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 29 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Separação jurídica Separação contabilística  

Or. en 

Justificação 

O objetivo de uma concorrência equitativa e a prevenção de subvenções cruzadas são 

igualmente garantidos mercê de uma separação contabilística e de uma auditoria 

independente. 
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5.12.2012 A7-0364/158 

Alteração  158 

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 29 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, a entidade gestora do 

aeroporto, ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve, caso 

preste serviços de assistência em escala a 

terceiros, criar uma entidade jurídica 

distinta para a prestação desses serviços. 

1. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, a entidade gestora do 

aeroporto, ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve, caso 

preste serviços de assistência em escala a 

terceiros, garantir uma separação 

contabilística para a prestação desses 

serviços. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/159 

Alteração  159 

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 29 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essa entidade deve ser independente, nos 

planos jurídico, organizacional e 

decisório, de qualquer outra entidade 

envolvida na gestão da infraestrutura 

aeroportuária, se a entidade gestora do 

aeroporto prestar serviços de assistência 

em escala a terceiros, bem como de 

qualquer entidade relacionada com as 

infraestruturas centralizadas, se a 

entidade gestora destas prestar serviços de 

assistência em escala a terceiros. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/160 

Alteração  160 

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 29 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, as pessoas 

responsáveis pela gestão da infraestrutura 

aeroportuária ou pela gestão das 

infraestruturas centralizadas não podem 

participar direta ou indiretamente nas 

estruturas empresariais da entidade 

independente que presta serviços de 

assistência em escala. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


