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27.3.2013 A7-0364/353 

Alteração  353 

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 (m) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(m) características da formação; (m) o nível de formação e da formação 

adicional, de acordo com as áreas 

referidas no artigo 34.º, n.º 3, alíneas a) a 

p-A); verificação da ligação entre os 

atrasos causados pelos serviços de 

assistência em escala e o nível de 

formação e de formação adicional; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/354 

Alteração  354 

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 (n) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(n) transferências de pessoal e seu impacto 
na proteção dos trabalhadores; 

(n) transferências de pessoal e seu impacto 
na proteção dos trabalhadores, sobretudo o 
número de trabalhadores transferidos 

após a mudança do prestador de serviços 

de assistência em escala e o número de 

trabalhadores que aceitaram 

voluntariamente cessar a relação de 

trabalho após a mudança de prestadores 

de serviços de assistência em escala; a 

evolução dos salários no caso de 

trabalhadores transferidos e o número de 

processos interpostos perante tribunais do 

trabalho relacionados com as 

transferências; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/355 

Alteração  355 

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 (o) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(o) condições de emprego e de trabalho no 
setor da assistência em escala. 

(o) condições de emprego e de trabalho no 
setor da assistência em escala, sobretudo a 
evolução dos salários e das remunerações 

comparativamente à evolução dos preços 

de assistência e à evolução da 

produtividade dos serviços de assistência 

em escala nos aeroportos e de cada um 

dos prestadores de serviços de assistência 

em escala. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/356 

Alteração  356 

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 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. À luz do relatório, a Comissão decidirá 
da necessidade de revisão do presente 
regulamento. 

3. À luz do relatório, a Comissão decidirá, 
em estreita colaboração com o 

Parlamento Europeu, sobre a necessidade 
de revisão do presente regulamento. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/357 

Alteração  357 

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 

Artigos 45 e 46 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores selecionados nos termos 
do artigo 11.º da Diretiva 96/67/CE antes 
da data de aplicação do presente 
regulamento devem conservar a 
autorização, nas condições estabelecidas na 
Diretiva 96/67/CE, até ao termo do período 
de seleção inicialmente previsto. 

1. Os prestadores selecionados nos termos 
do artigo 11.º da Diretiva 96/67/CE antes 
da data de aplicação do presente 
regulamento devem conservar a 
autorização, nas condições estabelecidas na 
Diretiva 96/67/CE, até ao termo do período 
de seleção inicialmente previsto. 

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. 

 

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 três anos após a 
data de aplicação do presente regulamento. 

 

3. As licenças emitidas nos termos do 
artigo 14.º da Diretiva 96/67/CE devem 
continuar em vigor até caducarem e, em 
qualquer caso, por um período máximo de 
dois anos a contar da data de aplicação do 
presente regulamento. 

3. As licenças emitidas nos termos do 
artigo 14.º da Diretiva 96/67/CE devem 
continuar em vigor até caducarem e, em 
qualquer caso, por um período máximo de 
dois anos a contar da data de aplicação do 
presente regulamento. 

4. Sempre que for concedida uma licença a 
uma empresa nos termos do presente 

4. Sempre que for concedida uma licença a 
uma empresa nos termos do presente 
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regulamento, a empresa deverá requerer, 
no prazo de dois meses, a anulação da sua 
licença ou licenças emitidas nos termos do 
artigo 14.º da Diretiva 96/67/CE. No 
entanto, se a validade de uma licença 
emitida nos termos do artigo 14.º da 
Diretiva 96/67/CE caducar nos dois meses 
seguintes à emissão da nova licença nos 
termos do presente regulamento, a empresa 
não é obrigada a requerer a anulação. 

regulamento, a empresa deverá requerer, 
no prazo de dois meses, a anulação da sua 
licença ou licenças emitidas nos termos do 
artigo 14.º da Diretiva 96/67/CE. No 
entanto, se a validade de uma licença 
emitida nos termos do artigo 14.º da 
Diretiva 96/67/CE caducar nos dois meses 
seguintes à emissão da nova licença nos 
termos do presente regulamento, a empresa 
não é obrigada a requerer a anulação. 

5. O artigo 26.º do presente regulamento 
não é aplicável às licenças emitidas nos 
termos do artigo 14.º da Diretiva 96/67/CE. 

5. O artigo 26.º do presente regulamento 
não é aplicável às licenças emitidas nos 
termos do artigo 14.º da Diretiva 96/67/CE. 

Artigo 46.º Artigo 46.º 

Entrada em vigor e aplicação Entrada em vigor e aplicação 

O presente Regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.  

O presente Regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.  

O presente regulamento é aplicável a partir 
de XX.XX.20XX [18 meses após a data de 
adoção]. 

O presente regulamento é aplicável a partir 
de XX.XX.20XX [36 meses após a data de 
adoção]. 

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros. 

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/358 

Alteração  358 

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 

Anexo – ponto 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A assistência a passageiros inclui a 
prestação de informações e assistência de 
qualquer tipo aos passageiros – 
nomeadamente as previstas na legislação 
aplicável da UE relativa aos direitos dos 
passageiros – à partida, à chegada, em 
trânsito ou em correspondência, 
nomeadamente o controlo dos bilhetes e 
dos documentos de viagem, o registo das 
bagagens e o transporte destas para a sala 
de triagem. 

2. A assistência a passageiros inclui a 
prestação de informações e assistência de 
qualquer tipo aos passageiros – 
nomeadamente as previstas na legislação 
aplicável da União relativa aos direitos dos 
passageiros – à partida, à chegada, em 
trânsito ou em correspondência, 
nomeadamente o controlo dos bilhetes e 
dos documentos de viagem, o registo das 
bagagens, a confirmação de que as 

bagagens pertencem ao passageiro em 

causa, por exemplo, através de controlo 

eletrónico, e o transporte destas para a sala 
de triagem. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/359 

Alteração  359 

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 

Anexo – ponto 5.4 

 
Texto da Comissão Alteração 

5.4. Carregamento e descarregamento da 
aeronave, incluindo o fornecimento e a 
operação dos meios necessários, bem como 
o transporte da tripulação e dos passageiros 
entre a aeronave e o terminal e o transporte 
das bagagens entre a aeronave e o terminal; 

5.4. Carregamento e descarregamento da 
aeronave, incluindo o fornecimento e a 
operação dos meios necessários, bem como 
o transporte da tripulação e dos passageiros 
entre a aeronave e o terminal, o transporte 
das bagagens entre a aeronave e o terminal, 
bem como o carregamento e 

descarregamento de cadeiras de rodas e 

outro equipamento de mobilidade e 

dispositivos de assistência para pessoas 

com mobilidade reduzida; 

Or. en 

 
 


