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5.12.2012 A7-0364/161 

Alteração  161 

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.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade jurídica que presta os 

serviços de assistência em escala referidos 

no n.º 1 não pode beneficiar de qualquer 

subvenção cruzada, proveniente de 

atividades aeronáuticas relacionadas com a 

gestão da infraestrutura aeroportuária, se a 

entidade gestora do aeroporto prestar 

esses serviços, ou de atividades 

aeronáuticas relacionadas com a gestão 

das infraestruturas centralizadas, se a 

entidade gestora destas prestar esses 

serviços, que lhe permitisse reduzir os 

preços que cobra pelos serviços de 

assistência em escala que presta a 

terceiros. 

3. A entidade gestora do aeroporto ou a 

entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas, nos casos em que essas 

entidades prestem serviços de assistência 

em escala a terceiros, garantem que estes 

serviços não beneficiem de nenhuma 

subvenção cruzada proveniente de 

atividades aeronáuticas relacionadas com a 

gestão da infraestrutura aeroportuária. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/162 

Alteração  162 

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 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. No final de cada exercício financeiro, 

um auditor independente deve verificar a 

situação e declarar publicamente que não 

houve subvenções cruzadas. Se a entidade 

jurídica que presta serviços de assistência 

em escala receber subvenções cruzadas 

provenientes de atividades extra-

aeronáuticas, a entidade que gere a 

infraestrutura aeroportuária, ou a entidade 

gestora das infraestruturas centralizadas, 

deve demonstrar a conformidade dessas 

subvenções com o disposto no n.º 3. 

5. No final de cada exercício financeiro, 

um auditor independente deve examinar as 

contas separadas e confirmar 

publicamente que não houve subvenções 

cruzadas na aceção do n.º 3. Se o 

prestador de serviços de assistência em 

escala receber subvenções cruzadas 

provenientes de atividades extra-

aeronáuticas, a entidade que gere a 

infraestrutura aeroportuária, ou a entidade 

gestora das infraestruturas centralizadas, 

deve demonstrar a conformidade dessas 

subvenções com o disposto no n.º 3. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/163 

Alteração  163 

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 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 autoassistência 

satisfazem as regras de conduta do 

aeroporto previstas no artigo 31.º. 

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 assegurar que os prestadores de 

serviços de assistência em escala e os 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência satisfazem as regras de 

conduta do aeroporto previstas no artigo 

31.º. A entidade gestora do aeroporto fica 

habilitada a fazer cumprir as normas de 

conduta. As medidas adotadas devem ser 

transparentes, proporcionadas e não 

discriminatórias. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/164 

Alteração  164 

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 30 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Se a entidade gestora do aeroporto 

prestar serviços de assistência em escala 

ou controlar direta ou indiretamente uma 

empresa que presta esses serviços, a 

autoridade de supervisão independente 

controla a boa coordenação dos serviços 

de assistência em escala e a ação 

empreendida para fazer cumprir as regras 

de conduta por parte da entidade gestora. 

Or. en 



 

AM\921516PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2012 A7-0364/165 

Alteração  165 

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 30 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) a entidade gestora do aeroporto deve 

assegurar que as operações dos prestadores 

de serviços de assistência em escala e dos 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência são coordenadas no 

quadro de um processo decisório 

cooperativo (CDM) no aeroporto e de um 

plano de contingência adequado. 

(b) a entidade gestora do aeroporto deve 

assegurar a elaboração de um plano de 

contingência adequado relativo às 

operações dos prestadores de serviços de 

assistência em escala e dos utilizadores do 

aeroporto que praticam a autoassistência. A 

entidade gestora do aeroporto pode 

utilizar um sistema de processo decisório 

cooperativo (CDM) para fins de 

coordenação. 

Or. en 

Justificação 

A utilização de um sistema CDM não deve ser obrigatória, visto não ser exequível em todos 

os aeroportos. 
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5.12.2012 A7-0364/166 

Alteração  166 

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 31 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A entidade gestora do aeroporto, a 

autoridade pública ou outra entidade que 

controle o aeroporto pode estabelecer 

regras de conduta. 

2. A entidade gestora do aeroporto, a 

autoridade pública ou outra entidade que 

controle o aeroporto pode estabelecer 

regras de conduta. Se o comité de 

utilizadores entender que as regras de 

conduta são inadequadas, pode solicitar à 

autoridade de supervisão independente 

que resolva o assunto. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/167 

Alteração  167 

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 31 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Prever medidas apropriadas, 

proporcionais e não discriminatórias para 

punir violações das regras de conduta 

previstas no n.º 1. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/168 

Alteração  168 

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 32 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As normas mínimas de qualidade devem 

abranger, em especial, os seguintes 

domínios: desempenho operacional, 

formação, informação e assistência aos 

passageiros, em particular conforme 

previsto no Regulamento (CE) n.º 

261/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e no Regulamento (CE) n.º 

1107/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, CDM, segurança, medidas de 

contingência e proteção do ambiente. 

4. As normas mínimas de qualidade devem 

abranger, em especial, os seguintes 

domínios: desempenho operacional, 

formação do pessoal, natureza do 

equipamento, informação e assistência aos 

passageiros, em particular conforme 

previsto no Regulamento (CE) n.º 

261/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e no Regulamento (CE) n.º 

1107/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, CDM, segurança, medidas de 

contingência e proteção do ambiente. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/169 

Alteração  169 

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 32 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. As normas mínimas de qualidade devem 

satisfazer as especificações estabelecidas 

pela Comissão. A Comissão deve ter 

poderes para adotar estas especificações 

por meio de atos delegados conforme 

previsto no artigo 42.º. 

6. As normas mínimas de qualidade devem 

satisfazer as especificações estabelecidas 

no anexo 1-A do presente regulamento. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/170 

Alteração  170 

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 32 – n.º 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Se um prestador de serviços de 

assistência em escala não cumprir as 

normas mínimas de qualidade, a questão 

será remetida ao comité de utilizadores. 

Sob proposta da entidade gestora do 

aeroporto e uma vez decorrido um período 

de tempo adequado, o Estado-Membro 

pode adotar então medidas proporcionais 

e não discriminatórias com vista a fazer 

cumprir as normas mínimas de qualidade. 

Or. en 

 

 


