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27.3.2013 A7-0364/345 

Alteração  345 

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 35 – n.º 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-B. A entidade adjudicante pode limitar o 

número de subcontratantes se as 

condições em termos de espaço e 

capacidade assim o exigirem. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/346 

Alteração  346 

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 35 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a autoassistência que 

recorram a um ou vários subcontratantes 

devem comunicar à entidade gestora do 

aeroporto o nome e as atividades dos 

subcontratantes. 

6. Os prestadores de serviços de assistência 

em escala e os utilizadores do aeroporto 

que praticam a autoassistência que 

recorram a um subcontratante para uma 

categoria de serviços devem comunicar à 

entidade gestora do aeroporto o nome e as 

atividades do subcontratante. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/347 

Alteração  347 

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 36 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo dos compromissos 

internacionais da União, a Comissão pode 

decidir, mediante o procedimento de 

exame previsto no artigo 43.º, n.º 3, que 

um ou vários Estados-Membros adotem 

medidas, incluindo a suspensão total ou 

parcial do direito de acesso ao mercado da 

assistência em escala no seu território, no 

que respeita aos prestadores de serviços 

de assistência em escala e aos utilizadores 

dos aeroportos que praticam a 

autoassistência originários de um país 

terceiro, com vista a pôr termo ao 

comportamento discriminatório do país 

terceiro, quando se verifique que esse 

país, no que respeita ao acesso ao mercado 

da assistência em escala ou da 

autoassistência: 

1. Sem prejuízo dos compromissos 

internacionais da União, sempre que, no 

que se refere ao acesso ao mercado da 

assistência em escala ou da autoassistência, 

um país terceiro: 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/348 

Alteração  348 

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 36 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Qualquer Estado-Membro pode 

suspender, total ou parcialmente, as 

obrigações decorrentes do presente 

regulamento em relação aos prestadores 

de serviços de assistência em escala e aos 

utilizadores de um país terceiro referido 

no n.º1, de acordo com a legislação da 

União. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/349 

Alteração  349 

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 39 – nº 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve apresentar ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a execução do presente 

regulamento o mais tardar cinco anos após 

a data de aplicação do regulamento. O 

relatório deve, em especial, analisar toda e 

qualquer incidência significativa na 

qualidade dos serviços de assistência em 

escala, no emprego e nas condições de 

trabalho. O relatório deve conter o 

conjunto seguinte de indicadores e 

critérios para uma amostragem de 

aeroportos: 

1. A Comissão deve apresentar ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a execução do presente 

regulamento o mais tardar três anos após a 

respetiva data de aplicação. O relatório 

deve, em especial, analisar a incidência na 

qualidade dos serviços de assistência em 

escala, bem como no emprego e nas 

condições de trabalho. O relatório deve 

examinar os seguintes indicadores e 

critérios: 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/350 

Alteração  350 

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 39 – n.º 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) parecer das partes interessadas sobre o 

sistema de licenciamento (critérios de 

licenciamento, problemas de aplicação, 

preço, etc.); 

(e) parecer das partes interessadas sobre o 

sistema de licenciamento (critérios de 

licenciamento, problemas de aplicação, 

preço, procedimentos administrativos, 

etc.); 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/351 

Alteração  351 

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 39 – n.º 1 – alínea j) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(j) acidentes de segurança envolvendo 

serviços de assistência em escala; 

(j) acidentes e incidentes de segurança 

envolvendo serviços de assistência em 

escala; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/352 

Alteração  352 

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 39 – n.º 1 – alínea l) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(l) normas mínimas de qualidade para as 

empresas de prestação de serviços de 

assistência em escala; 

(l) normas mínimas de qualidade para as 

empresas de prestação de serviços de 

assistência em escala em todos os 

aeroportos da União e nas 11 categorias 

de serviços elencadas no Anexo I; 

verificação da ligação entre os atrasos 

causados pelos serviços de assistência em 

escala e as normas mínimas de qualidade; 

Or. en 

 

 


