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5.12.2012 A7-0364/171 

Alteração  171 

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 35 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de serviços de 
assistência em escala podem recorrer à 
subcontratação, sem prejuízo do disposto 
nos n.os 2, 3 e 4. 

1. A subcontratação só deve ser 
autorizada nas circunstâncias referidas 
no artigo 34.º, n.º 4. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/172 

Alteração  172 

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 35 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os utilizadores do aeroporto que 

praticam a auto-assistência só podem 

subcontratar serviços de assistência em 

escala quando estiverem temporariamente 

impossibilitados de exercer a auto-

assistência por motivo de força maior. 

2. Os utilizadores do aeroporto que 

praticam a auto-assistência só podem 

subcontratar serviços de assistência em 

escala quando estiverem temporariamente 

impossibilitados de exercer a auto-

assistência por motivo de força maior. As 
ações laborais não devem ser 
consideradas como motivo de força maior. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/173 

Alteração  173 

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 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. 

4. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala só podem subcontratar serviços 

de assistência em escala quando estiverem 

temporariamente impossibilitados de 

prestar tais serviços por motivo de força 

maior. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/174 

Alteração  174 

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 40 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo da aplicação do presente 

regulamento, e no respeito das demais 

disposições do direito da União, os 

Estados-Membros podem adotar as 
medidas necessárias para assegurar a 

proteção dos direitos dos trabalhadores. 

Sem prejuízo da aplicação do presente 

regulamento, e no respeito das demais 

disposições do direito da União, os 

Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para assegurar a 

proteção dos direitos dos trabalhadores. 

Or. en 

Justificação 

A proteção dos direitos dos trabalhadores não deve ser deixada à discrição dos Estados-
Membros. É necessário clarificar que os Estados-Membros devem adotar todas as medidas 
necessárias para garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores. 
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5.12.2012 A7-0364/175 

Alteração  175 

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 42 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A delegação de poderes prevista nos 

artigos 22.º, 32.º e 33.º é conferida por um 
período indeterminado, a contar da data de 

entrada em vigor do presente regulamento. 

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 9.º, n.º 3, alínea d-A), e nos artigos 
22.º e 33.º é conferida por um período 

indeterminado, a contar da data de entrada 

em vigor do presente regulamento. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/176 

Alteração  176 

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 42 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A delegação de poderes prevista nos 

artigos 22.º, 32.º e 33.° pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A revogação 

produz efeitos no dia seguinte ao da 

publicação da decisão no Jornal Oficial da 

União Europeia ou em data posterior, 

especificada na decisão. A revogação não 

afeta os atos delegados já em vigor. 

3. A delegação de poderes prevista no 
artigo 9.º, n.º 3, alínea d-A), e nos artigos 
22.º e 33.º pode ser revogada em qualquer 

momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 

Conselho. A decisão de revogação põe 

termo à delegação dos poderes nela 

especificados. A revogação produz efeitos 

no dia seguinte ao da publicação da decisão 

no Jornal Oficial da União Europeia ou em 

data posterior, especificada na decisão. A 

revogação não afeta os atos delegados já 

em vigor. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/177 

Alteração  177 

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 42 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os atos delegados adotados nos termos 

dos artigos 22.º, 32.º e 33.º só entram em 
vigor se nem o Parlamento Europeu nem o 

Conselho formularem objeções no prazo de 

dois meses a contar da notificação do ato 

ou se, antes do termo desse período, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

informarem a Comissão de que não 

formularão objeções. Por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho, este 

prazo pode ser prolongado por dois meses. 

5. Os atos delegados adotados nos termos 

do artigo 9.º, n.º 3, alínea d-A), e dos 
artigos 22.º e 33.º só entram em vigor se 

nem o Parlamento Europeu nem o 

Conselho formularem objeções no prazo de 

dois meses a contar da notificação do ato 

ou se, antes do termo desse período, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

informarem a Comissão de que não 

formularão objeções. Por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho, este 

prazo pode ser prolongado por dois meses. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/178 

Alteração  178 

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 45 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos aeroportos em que tenham sido 
selecionados apenas dois prestadores por 
categoria de serviços, nos termos do artigo 
6.º, n.º 2, da Diretiva 96/67/CE, e em que 
deva ser selecionado um número mínimo 
de três prestadores, nos termos do artigo 
6.º, n.º 2, do presente regulamento, deve 
realizar-se um processo de seleção em 
conformidade com os artigos 7.º a 13.º do 
presente regulamento para que o terceiro 
prestador seja selecionado e possa iniciar 
a atividade o mais tardar um ano após a 
data de aplicação do presente 
regulamento. 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/179 

Alteração  179 

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 

Anexo – ponto 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. LISTA DAS NORMAS MÍNIMAS 
DE QUALIDADE 

 As normas mínimas de qualidade são 
estabelecidas em conformidade com o 
disposto no artigo 32.º. O comité de 
utilizadores do aeroporto decide dos 
aditamentos às normas mínimas de 
qualidade quando tal seja necessário. As 
normas incluem: 

 (1) Normas mínimas de qualidade 
relativas às atividades operacionais: 

 (a) Lidar com passageiros: 

 – tempo máximo de espera para o check-
in. O tempo máximo de espera pode ser 
definido para o aeroporto, de uma forma 
global, ou para cada terminal; 

 – tempo máximo de transferência de 
passageiros de uma aeronave para a 
outra; 

 (b) Assistência a bagagens: 

 – tempo máximo de entrega da primeira 
bagagem. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto, de uma forma 
global, ou para cada terminal; 

 – tempo máximo de entrega da última 
bagagem. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto, de uma forma 
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global, ou para cada terminal; 

 – tempo máximo de entrega da bagagem 
durante a transferência de uma aeronave 
para a outra. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto, de uma forma 
global, ou para cada terminal; 

 (c) Assistência a carga e correio: 

 – tempo máximo de entrega da carga e do 
correio. O tempo máximo pode ser 
definido para o aeroporto, de uma forma 
global, ou para cada terminal; 

 – tempo máximo de entrega da carga e do 
correio durante a transferência de uma 
aeronave para a outra. O tempo máximo 
pode ser definido para o aeroporto, de 
uma forma global, ou para cada terminal; 

 (d) Operações no inverno: 

 – tempo máximo de eliminação do gelo do 
avião; 

 – quantidade mínima do produto para 
degelo; 

 (e) Assistência a operações em pista: 

 – tempo máximo de 
embarque/desembarque do avião; 

 (f) Pistas limpas de corpos estranhos e 
detritos («Foreign Objects and Debris» - 
FOD); 

 (2) Normas mínimas de qualidade no 
âmbito da formação: 

 – participação regular nas formações 
organizadas pelo aeroporto relativas a 
operações na área reservada do 
aeroporto, à proteção e segurança, à 
gestão de crises e à proteção do ambiente; 

 (3) Normas mínimas de qualidade 
relativas à informação e assistência 
prestadas aos passageiros: 

 (a) informação em tempo real relativa ao 
tempo de entrega da bagagem; 

 (b) informação em tempo real relativa aos 
atrasos ou cancelamentos de voos; 
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 (c) número mínimo de pessoal apto a 
fornecer informações junto à porta de 
embarque; 

 (d) número mínimo de pessoal apto a 
receber queixas/informações sobre a 
bagagem perdida; 

 (4) Normas mínimas de qualidade para 
equipamento: 

 – número e disponibilidade de veículos 
destinados à assistência a 
passageiros/bagagens/aeronaves; 

 (5) Normas mínimas de qualidade 
relativas à segurança: 

 – existência de um sistema de gestão da 
segurança (SGS) e obrigação da 
coordenação do mesmo com o sistema de 
segurança utilizado pelo aeroporto; 

 – comunicação de acidentes e incidentes; 

 (6) Normas mínimas de qualidade 
relativas à segurança: 

 – existência de um sistema de gestão da 
segurança em conformidade com o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 
300/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2008, 
relativo ao estabelecimento de regras 
comuns no domínio da segurança da 
aviação civil1, e obrigação da 
coordenação do mesmo com o sistema de 
proteção utilizado pelo aeroporto; 

 (7) Normas mínimas de qualidade 
relativas ao plano de contingência: 

 – existência de um plano de contingência 
(incluindo a eventualidade de queda de 
neva intensa) e obrigação da coordenação 
do mesmo com o plano utilizado pelo 
aeroporto; 

 (8) Ambiente: 

 – comunicação de incidentes que afetem o 
ambiente (por exemplo, fugas); 

 – emissão de gases dos veículos utilizados. 
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 _______________ 

 1 JO L 97 de 9.4.2008, p. 72. 

Or. en 

30.11.2012 A7-0364/180 

Alteração  180 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A preservação de uma concorrência 
efetiva e leal exige que, em caso de 
limitação do número de prestadores de 
serviços de assistência em escala, estes 
sejam selecionados através de um 
processo de concurso aberto, transparente 
e não-discriminatório. Este processo 
deverá ser especificado mais 
pormenorizadamente. 

Suprimido 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/181 

Alteração  181 

Sabine Wils, Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Existe ambiguidade quanto à margem 

de discrição de que dispõem os Estados-

Membros para exigir a transferência do 

pessoal quando muda o prestador de 

serviços de assistência em escala de acesso 

limitado. A não continuidade do pessoal 

pode prejudicar a qualidade dos serviços de 

assistência em escala. Por conseguinte, 

convém clarificar as regras relativas à 
transferência de pessoal além do que 

dispõe a Diretiva 2001/23/CE relativa à 

transferência de empresas, permitindo que 

os Estados-Membros assegurem condições 

de emprego e de trabalho adequadas. 

(17) Existe ambiguidade quanto à margem 

de discrição de que dispõem os Estados-

Membros para exigir a transferência do 

pessoal quando muda o prestador de 

serviços de assistência em escala de acesso 

limitado. A não continuidade do pessoal 

pode prejudicar a qualidade dos serviços de 

assistência em escala. Por conseguinte, é 
absolutamente essencial garantir a 
transferência de pessoal além do que 

dispõe a Diretiva 2001/23/CE relativa à 

transferência de empresas, permitindo que 

os Estados-Membros assegurem condições 

de emprego e de trabalho adequadas. 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/182 

Alteração  182 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Por forma a assegurar o bom 

desenrolar das operações de transporte 

aéreo nos aeroportos, garantir a segurança 

no perímetro aeroportuário, proteger o 

ambiente e assegurar o cumprimento da 

regulamentação social aplicável, a 

prestação de serviços de assistência em 

escala deverá ser subordinada à obtenção 

de uma licença apropriada. Tendo em conta 

que os sistemas de licenciamento da 

prestação de serviços de assistência em 

escala que existem atualmente na maior 

parte dos Estados-Membros diferem 

significativamente, deverá ser introduzido 

um sistema de licenciamento harmonizado. 

(18) Por forma a assegurar o bom 

desenrolar das operações de transporte 

aéreo nos aeroportos, garantir a segurança 

no perímetro aeroportuário, proteger o 

ambiente e assegurar o cumprimento da 

regulamentação social aplicável e dos 
acordos coletivos representativos, a 
prestação de serviços de assistência em 

escala deverá ser subordinada à obtenção 

de uma licença apropriada. Tendo em conta 

que os sistemas de licenciamento da 

prestação de serviços de assistência em 

escala que existem atualmente na maior 

parte dos Estados-Membros diferem 

significativamente, deverá ser introduzido 

um sistema de licenciamento harmonizado. 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/183 

Alteração  183 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A entidade gestora do aeroporto pode 

também prestar ela própria serviços de 

assistência em escala. Uma vez que, com 
as suas decisões, a entidade gestora do 
aeroporto poder exercer influência 
considerável na concorrência entre os 
prestadores destes serviços, os aeroportos 
deverão estar obrigados a confiar os 
serviços de assistência em escala que 
prestem a uma entidade jurídica distinta 
da entidade que gere as infraestruturas. 

(23) A entidade gestora do aeroporto pode 

também prestar ela própria serviços de 

assistência em escala. 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/184 

Alteração  184 

Sabine Wils, Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Num setor com grande intensidade de 

mão-de-obra, como é a assistência em 

escala, a formação e o aperfeiçoamento 

contínuos do pessoal têm grande impacto 

na qualidade do serviço. Convém, por 

conseguinte, definir requisitos mínimos de 

formação, para assegurar a qualidade das 

operações em termos de fiabilidade, 

resiliência, segurança e proteção e criar 

condições de concorrência equitativas para 

os operadores. 

(28) Num setor com grande intensidade de 

mão-de-obra, como é a assistência em 

escala, a formação e o aperfeiçoamento 

contínuos do pessoal têm grande impacto 

na qualidade do serviço. Convém, por 

conseguinte, definir requisitos mínimos de 

formação, para assegurar a qualidade das 

operações em termos de fiabilidade, 

resiliência, segurança e proteção e criar 

condições de concorrência equitativas para 

os operadores. A Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação deve ser incumbida 
da elaboração de normas mínimas 
aplicáveis ao ensino e à formação 
profissionais pelas quais os Estados-
Membros possam e devam guiar-se. Estas 
funções devem ser integradas no âmbito 
de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 216/2008. 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/185 

Alteração  185 

Sabine Wils, Thomas Händel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

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 velar 
por que seja garantido um nível adequado 
de proteção social ao pessoal das empresas 

que prestam serviços de assistência em 

escala. 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/186 

Alteração  186 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 31-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (31-A) Considerando que o trabalho na 
área dos serviços de assistência à 
bagagem pode implicar um risco de 
desgaste precoce dos trabalhadores na sua 
vida profissional, o presente regulamento 
confere aos Estados-Membros a 
possibilidade de introduzir legislação 
nacional com vista à melhoria das 
condições de trabalho. 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/187 

Alteração  187 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 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. 

Suprimido 

Or. en 
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30.11.2012 A7-0364/188 

Alteração  188 

Sabine Wils, Thomas Händel, Joao Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 
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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 

 

 

 


