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27.3.2013 A7-0364/244 

Alteração  244 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Os aeroportos e os serviços de 

assistência em escala são indispensáveis 

para o bom funcionamento do modo de 

transporte aéreo e constituem uma função 

essencial da cadeia da aviação. Os serviços 

de assistência em escala abrangem todas as 

atividades em terra relacionadas com a 

aviação efetuadas para as transportadoras 

aéreas nos aeroportos. 

(2) Os aeroportos e os serviços de 

assistência em escala são indispensáveis 

para o bom funcionamento e a segurança 
do modo de transporte aéreo e constituem 

uma função essencial da cadeia da aviação. 

Os serviços de assistência em escala 

abrangem todas as atividades em terra 

relacionadas com a aviação efetuadas para 

as transportadoras aéreas nos aeroportos. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/245 

Alteração  245 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Atendendo a que a liberdade de 
acesso ao mercado constitui a norma na 
política de transportes da União, a plena 
liberalização do mercado da assistência 
em escala deve constituir o objetivo 
fundamental. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/246 

Alteração  246 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) No que respeita a determinadas 

categorias de serviços de assistência em 

escala, o acesso ao mercado pode estar 

sujeito a condicionalismos de segurança, 

capacidade ou disponibilidade de espaço. 

Importa, assim, poder limitar o número de 

prestadores autorizados a prestar esses 

serviços. 

(10) No que respeita a determinadas 

categorias de serviços de assistência em 

escala, o acesso ao mercado pode estar 

sujeito a condicionalismos de segurança, 

capacidade ou disponibilidade de espaço. 

Importa, assim, poder limitar o número de 

prestadores autorizados a prestar esses 

serviços. O nível de tais limites deve poder 
variar entre terminais no perímetro do 
mesmo aeroporto desde que esses limites 
sejam aplicados de forma não 
discriminatória, não resultem em 
distorções de concorrência e cumpram as 
disposições do presente regulamento e 
desde que o número mínimo de 
prestadores em cada terminal permaneça 
o mesmo. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/247 

Alteração  247 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Em determinados casos, os 

condicionalismos de segurança, capacidade 

ou disponibilidade de espaço podem ser de 

molde a justificar outras restrições ao 

acesso ao mercado ou ao exercício da 

autoassistência, desde que tais restrições 

sejam pertinentes, objetivas, transparentes 

e não discriminatórias. Nesses casos, os 

Estados-Membros deverão poder solicitar 

derrogações às disposições do presente 

regulamento. 

(11) Em determinados casos, os 

condicionalismos de segurança, capacidade 

ou disponibilidade de espaço podem ser de 

tal ordem que justifiquem restrições 

temporárias ao acesso ao mercado ou ao 

exercício da autoassistência, desde que tais 

restrições sejam pertinentes, objetivas, 

transparentes e não discriminatórias. 

Nesses casos, os Estados-Membros 

deverão poder solicitar derrogações às 

disposições do presente regulamento. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/248 

Alteração  248 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) Todos os prestadores de serviços de 
assistência em escala, utilizadores do 
aeroporto que praticam a autoassistência 
e subcontratantes que operam num 
aeroporto devem aplicar os acordos 
coletivos representativos pertinentes e a 
legislação nacional do Estado-Membro 
em causa, a fim de permitir uma 
concorrência leal entre prestadores de 
serviços de assistência em escala assente 
em qualidade e eficiência. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/249 

Alteração  249 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Os utilizadores do aeroporto deverão 
ser consultados aquando da seleção dos 

prestadores de serviços de assistência em 

escala, uma vez que são os primeiros 

interessados na qualidade e no preço dos 

serviços. 

(14) Atendendo a que cumpre ter em 
consideração as necessidades dos 
utilizadores do aeroporto, os mesmos 
deverão ser consultados aquando da 

seleção dos prestadores de serviços de 

assistência em escala, uma vez que são os 

primeiros interessados na qualidade e no 

preço dos serviços. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/250 

Alteração  250 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 falta de 

continuidade do pessoal pode prejudicar a 

qualidade dos serviços. 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) Importa clarificar a 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, em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 2. A falta de continuidade do 
pessoal pode prejudicar a qualidade dos 

serviços. 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. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/251 

Alteração  251 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) O objetivo fundamental deve ser o 
aumento da qualidade dos serviços de 
assistência em escala; tal deve ocorrer 
sem um aumento do ónus administrativo 
para as empresas de assistência em 
escala. É, por conseguinte, importante 
que as empresas possam decidir das suas 
próprias práticas empresariais gerais e a 
sua política de recursos humanos. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/252 

Alteração  252 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Por forma a assegurar que todos os 

prestadores de serviços e todos os 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência têm solidez económica 
suficiente, boa reputação, cobertura de 
seguro suficiente e conhecimento 

adequado das operações de assistência em 

escala e do ambiente do aeroporto, e a fim 

de estabelecer condições de concorrência 

equitativas, a concessão de licenças deverá 

estar subordinada a requisitos mínimos. 

(19) Por forma a assegurar que todos os 

prestadores de serviços e todos os 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência cumprem, no mínimo, os 
requisitos de segurança e proteção e têm 

cobertura de seguro suficiente e 

conhecimento das operações de assistência 

em escala, e a fim de estabelecer condições 

de concorrência equitativas, a concessão de 

licenças deverá estar subordinada a 

requisitos mínimos. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/253 

Alteração  253 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

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 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Por forma a assegurar que todos os 

prestadores de serviços e todos os 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência têm solidez económica 

suficiente, boa reputação, cobertura de 

seguro suficiente e conhecimento adequado 

das operações de assistência em escala e do 

ambiente do aeroporto, e a fim de 

estabelecer condições de concorrência 

equitativas, a concessão de licenças deverá 

estar subordinada a requisitos mínimos. 

(19) Por forma a assegurar que todos os 

prestadores de serviços e todos os 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência têm solidez económica 

suficiente, boa reputação, cobertura de 

seguro suficiente e conhecimento adequado 

das operações de assistência em escala e do 

ambiente do aeroporto, e a fim de 

estabelecer condições de concorrência 

equitativas, a concessão de licenças deverá 

estar subordinada a requisitos mínimos; 
estes requisitos mínimos não devem, em 
caso algum, ter um impacto restritivo 
numa maior abertura do mercado. 

Or. en 

 

 


