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27.3.2013 A7-0364/305 

Alteração  305 

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 

Artigo 22 – n.º 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 
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27.3.2013 A7-0364/306 

Alteração  306 

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 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As licenças são válidas por um período 

de cinco anos. 

1. As licenças são válidas por um período 

de dez anos. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/307 

Alteração  307 

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 

Artigo 23 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A licença expira ou é suspensa caso 

não sejam respeitadas as disposições 

constantes dos artigos 34.º a 40.º. O 

incumprimento das disposições dos 

artigos 34.º e 40.º no decurso do 

procedimento de licenciamento implica a 

não concessão da licença. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/308 

Alteração  308 

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 

Artigo 24 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O incumprimento do disposto nos 

artigos 34.º a 40.º conduz 

automaticamente à revogação, suspensão 

ou não emissão da licença. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/309 

Alteração  309 

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 

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, na prática, 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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27.3.2013 A7-0364/310 

Alteração  310 

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 

Artigo 25 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A licença apenas pode ser recusada se o 

prestador de serviços de assistência em 

escala, ou o utilizador do aeroporto que 

pratica a autoassistência, não cumprir, por 

motivos que lhe sejam imputáveis, os 

critérios estabelecidos no presente capítulo. 

2. A licença apenas pode ser recusada se o 

prestador de serviços de assistência em 

escala, ou o utilizador do aeroporto que 

pratica a autoassistência, não cumprir, por 

motivos que lhe sejam imputáveis, os 

critérios estabelecidos no presente capítulo 

e não satisfizer o disposto nos artigos 34.º 

e 40.º. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/311 

Alteração  311 

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 

Artigo 27 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A entidade gestora do aeroporto deve 

publicar a lista das infraestruturas 

centralizadas do aeroporto. 

2. A entidade gestora do aeroporto deve 

publicar a lista das infraestruturas 

centralizadas do aeroporto, caso tal ainda 

não tenha sido feito. 

Or. en 



 

AM\931723PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.3.2013 A7-0364/312 

Alteração  312 

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 

Artigo 27 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se discordar da decisão da entidade 

gestora de centralizar ou não centralizar 

uma infraestrutura, ou discordar do âmbito 

da centralização, o comité de utilizadores 

pode solicitar à autoridade supervisora 

independente do Estado-Membro em causa 

que decida se a infraestrutura deve ou não 

ser centralizada e em que medida. 

5. Se discordar da decisão da entidade 

gestora de centralizar ou não centralizar 

uma infraestrutura, ou discordar do âmbito 

da centralização, o comité de utilizadores 

pode solicitar à autoridade supervisora 

independente, às respetivas autoridades 

competentes do Estado-Membro em causa 

ou às autoridades estabelecidas em 

conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, e 

com o artigo 11.º, n.º 2, da Diretiva 

2009/12/CE, que examinem o motivo 

subjacente à decisão tomada pela entidade 

gestora do aeroporto, a fim de averiguar 

se a justificação é válida ou não. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/313 

Alteração  313 

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 

Artigo 27 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Os espaços disponíveis no aeroporto 

para a assistência em escala devem ser 

distribuídos pelos diversos prestadores 

destes serviços e pelos utilizadores do 

aeroporto que praticam a autoassistência, 

incluindo os novos operadores, na medida 

do necessário para o exercício dos seus 

direitos e para permitir uma concorrência 

leal e efetiva, com base em regras e 

critérios pertinentes, objetivos, 

transparentes e não discriminatórios. 

7. Os espaços disponíveis no aeroporto 

para a assistência em escala devem ser 

distribuídos pelos diversos prestadores 

destes serviços e pelos utilizadores do 

aeroporto que praticam a autoassistência, 

incluindo os novos operadores, na medida 

do necessário para o exercício dos seus 

direitos e para permitir uma concorrência 

leal e efetiva, com base em regras e 

critérios pertinentes, objetivos, 

transparentes e não discriminatórios. 

Sempre que necessário, a entidade gestora 

do aeroporto pode recuperar e redistribuir 

estes espaços. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/314 

Alteração  314 

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 

Artigo 27 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Se for submetida à apreciação da 

autoridade supervisora independente uma 

decisão sobre o âmbito das infraestruturas 

centralizadas, em conformidade com o 

disposto no n.º 5 do presente artigo, é 

aplicável o procedimento previsto no artigo 

6.º da Diretiva 2009/12/CE. 

8. Se for submetida à apreciação da 

autoridade supervisora independente uma 

decisão sobre o âmbito das infraestruturas 

centralizadas, em conformidade com o 

disposto no n.º 5 do presente artigo, é 

aplicável o procedimento previsto no artigo 

6.º, n.ºs 3, 4 ou 5, da Diretiva 2009/12/CE. 

Or. en 

 

 


