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27.3.2013 A7-0364/254 

Alteração  254 

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 22 

 
Texto da Comissão Alteração 

(22) A entidade gestora e/ou a entidade ou 
entidades gestoras das infraestruturas 
centralizadas do aeroporto deverão 
consultar regularmente os utilizadores do 
aeroporto sobre a definição destas 
infraestruturas e o nível das taxas. 

(22) A entidade gestora e/ou a entidade ou 
entidades gestoras das infraestruturas 
centralizadas do aeroporto deverão ser 
obrigadas a consultar regularmente os 
utilizadores do aeroporto sobre a definição 
desta infraestrutura e o nível das taxas. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/255 

Alteração  255 

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 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. 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 manter contas 

estritamente separadas para, por um lado, 
os serviços de assistência em escala e, por 
outro, a sua gestão das infraestruturas. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/256 

Alteração  256 

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 24-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) Sempre que a entidade gestora do 

aeroporto prestar ela própria serviços de 

assistência em escala ou sempre que 

controlar direta ou indiretamente uma 

empresa de serviços de assistência em 

escala, a autoridade de supervisão 

competente deve controlar a devida 

coordenação dos serviços de assistência 

em escala, a fim de garantir a igualdade 

de tratamento. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/257 

Alteração  257 

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 26-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) A fim de garantir um nível 

adequado de segurança em todos os 

aeroportos, os requisitos mínimos de 

segurança aplicáveis aos serviços de 

assistência em escala devem estar em 

conformidade com os princípios da 

segurança e dos sistemas de gestão 

definidos na legislação relevante da 

União. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/258 

Alteração  258 

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 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 
sobre a 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 
sobre a qualidade do serviço e segurança 
das operações. Uma instituição 

competente da União, em cooperação com 

as autoridades competentes dos 

Estados-Membros, os operadores dos 

aeroportos e os parceiros sociais, deve 

fixar normas mínimas ambiciosas, para 
assegurar a mais elevada qualidade do 
ensino e da formação dos trabalhadores 

do setor da assistência em escala. Estas 

normas devem ser atualizadas 

regularmente e elaboradas com vista a 

contribuir para a qualidade das operações 
em termos de fiabilidade, resiliência, 
segurança e proteção e criar condições de 
concorrência equitativas para os 
operadores. Enquanto as normas exigidas 

não forem cumpridas no aeroporto em 

causa, a acreditação dos prestadores de 

serviços deve ser suspensa, revogada ou 

não ser emitida até que a observância das 

normas adequadas seja restabelecida. 

Deve proporcionar-se uma formação 

complementar específica relativa aos 

aeroportos, com uma duração mínima de 

cinco dias. 
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27.3.2013 A7-0364/259 

Alteração  259 

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 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 garantir 
um nível adequado de proteção social ao 
pessoal das empresas que prestam serviços 
de assistência em escala, bem como 

condições de trabalho condignas, também 

em caso de subcontratação e de contratos 

de prestação de serviços. Se as 
autoridades competentes de um 

Estado-Membro verificarem a existência 

de falhas de proteção ou incumprimentos 

das regras, deve ser possível suspender, 

revogar ou não emitir a acreditação dos 

prestadores de serviços, até que a 

observância das normas adequadas seja 

restabelecida. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/260 

Alteração  260 

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 31-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (31-A) Dado que as pessoas com 

deficiência e as pessoas com mobilidade 

reduzida são frequentemente alvo de 

discriminação injustificada no tratamento 

dos seus problemas e das suas 

reclamações, o presente regulamento deve 

ser aplicado em conformidade com as 

disposições do Regulamento (CE) n.º 

1107/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de julho de 2006, relativo 

aos direitos das pessoas com deficiência e 

das pessoas com mobilidade reduzida no 

transporte aéreo
1
. 

 _____________________________ 

1
 JO L 204 de 26.7.2006, p. 1. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/261 

Alteração  261 

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 31-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (31-B) Embora os direitos das pessoas 

com deficiência e das pessoas com 

mobilidade reduzida no transporte aéreo 

estejam estipulados no Regulamento (CE) 

n.º 1107/2006, o presente regulamento 

estimula um aumento da convergência 

entre, por um lado, aqueles que prestam 

assistência às pessoas com mobilidade 

reduzida e, por outro lado, o pessoal 

incumbido dos equipamentos de 

mobilidade dos viajantes, incluindo os 

equipamentos médicos. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/262 

Alteração  262 

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 31-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (31-C) Tendo em conta os progressos 

realizados no domínio dos direitos dos 

passageiros e no intuito de evitar a 

discriminação de passageiros com 

deficiência, devem ser tidos em 

consideração os objetivos e as soluções 

que constam da Diretiva 2001/85/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 

de novembro de 2001, relativa a 

disposições especiais aplicáveis aos 

veículos destinados ao transporte de 

passageiros com mais de oito lugares 

sentados além do lugar do condutor
1
. 

 ____________________________ 

1
 JO L 42 de 13.2.2002, p. 1. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/263 

Alteração  263 

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 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

(32) A fim de assegurar a aplicação de 
requisitos de seguro harmonizados aos 
prestadores de serviços de assistência em 
escala e aos utilizadores do aeroporto que 
praticam a autoassistência, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado deverá ser delegado na Comissão 
no que respeita aos requisitos de seguro 
para esses prestadores e utilizadores. A fim 
de garantir que as obrigações impostas a 
respeito das normas mínimas de qualidade 

dos serviços de assistência em escala e da 
comunicação de informações pelos 
prestadores destes serviços e pelos 
utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência são harmonizadas e 
devidamente atualizadas, o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do Tratado 
deverá ser delegado na Comissão no que 
respeita às especificações relativas às 
normas mínimas de qualidade dos 

serviços de assistência em escala e ao 
conteúdo e difusão dos relatórios de 
informação desses prestadores e 
utilizadores. É especialmente importante 
que a Comissão realize consultas 
adequadas durante o seu trabalho 
preparatório, nomeadamente a nível de 
peritos e com a participação do comité de 
diálogo social setorial específico criado ao 
abrigo da Decisão 98/500/CE. 

(32) A fim de assegurar a aplicação de 
requisitos de seguro harmonizados aos 
prestadores de serviços de assistência em 
escala e aos utilizadores do aeroporto que 
praticam a autoassistência, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia deverá ser delegado na Comissão 
no que respeita aos requisitos de seguro 
para esses prestadores e utilizadores. A fim 
de garantir que as obrigações impostas a 
respeito da comunicação de informações 
pelos prestadores destes serviços e pelos 
utilizadores do aeroporto são harmonizadas 
e devidamente atualizadas, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado deverá ser delegado na Comissão 
no que respeita às especificações relativas 
ao conteúdo e difusão dos relatórios de 
informação desses prestadores e 
utilizadores. É especialmente importante 
que a Comissão realize consultas 
adequadas durante o seu trabalho 
preparatório, nomeadamente a nível de 
peritos e com a participação do comité de 
diálogo social setorial específico criado ao 
abrigo da Decisão da Comissão 98/500/CE 
de 20 de maio de 1998 relativa à criação 

de Comités de diálogo setorial para 

promover o diálogo entre os parceiros 

sociais a nível europeu*. A Comissão 
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deverá, aquando da preparação e 

elaboração de atos delegados, assegurar a 

transmissão simultânea, atempada e 

adequada dos documentos pertinentes ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 _____________ 

 * JO L 225 de 12.8.1998, p. 27. 

Or. en 

 
 
 


