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5.12.2012 A7-0364/53 

Alteração  53 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Condições financeiras para concessão de 

licenças 

 

1. As empresas contra as quais corra um 

processo de insolvência ou afim ou se 

encontrem em situação de falência não 

podem uma licença. 

 

2. A autoridade de licenciamento deve 

avaliar atentamente se uma empresa que 

requer uma licença pode demonstrar que 

está em condições de: 

 

(a) cumprir, em qualquer momento, as 

suas obrigações efetivas e potenciais, 

definidas segundo previsões realistas, por 

um período de 24 meses a contar do início 

das operações; bem como 

 

(b) assumir os custos fixos e de 

exploração incorridos com as operações 

previstas no plano de exploração, 

definidos segundo previsões realistas, por 

um período de três meses a contar do 

início das operações, sem ter em conta o 

rendimento gerado por essas operações. 

 

3. Para efeitos da avaliação a que se 

refere o n.º 1, a empresa requerente deve 

apresentar as contas auditadas dos dois 

exercícios financeiros anteriores. 

 

4. Para efeitos da avaliação a que se  
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refere o n.º 2, a empresa requerente deve 

apresentar um plano de exploração para, 

pelo menos, os três primeiros anos de 

atividade. O plano de exploração deve 

também especificar as ligações 

financeiras existentes entre a empresa 

requerente e quaisquer outras atividades 

comerciais em que a mesma esteja 

envolvida diretamente ou por intermédio 

de empresas a que está ligada. A empresa 

requerente deve fornecer igualmente 

todas as informações pertinentes, em 

especial os seguintes dados: 

(a) balanços previsionais, incluindo 

demonstrações de resultados, para os três 

anos seguintes; 

 

(b) demonstrações previsionais dos fluxos 

de caixa e planos de liquidez para os três 

primeiros anos de atividade; 

 

(c) os elementos relativos ao 

financiamento da aquisição/locação 

financeira de equipamento, incluindo, no 

caso de locação financeira, os termos e 

condições do contrato, se pertinente. 

 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/54 

Alteração  54 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 19.º Suprimido 

Prova de honorabilidade  

1. As empresas que requerem uma licença 

devem apresentar comprovativo do 

pagamento dos impostos e contribuições 

para a segurança social, respeitantes ao 

ano transcorrido, devidos aos 

Estados-Membros em que exercem 

atividade ou, no caso de não exercerem 

qualquer atividade na União, ao seu país 

de origem. 

 

2. A empresa deve igualmente apresentar 

provas da honorabilidade e da solvência 

das pessoas que irão dirigir contínua e 

efetivamente as operações da empresa. A 

autoridade de licenciamento deve aceitar 

como prova suficiente, se se tratar de 

nacionais de Estados-Membros, a 

apresentação de documentos emitidos 

pelas autoridades competentes do 

Estado-Membro em que a empresa está 

estabelecida e registada, ou em que a 

pessoa tem a sua residência permanente, 

que comprovem estarem preenchidos 

esses requisitos. 

 

3. Se Estado-Membro em que a empresa 

está estabelecida e registada, ou em que a 
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pessoa tem a sua residência permanente, 

não emitir os documentos referidos no n.º 

2, estes devem ser substituídos por uma 

declaração sob juramento ou, se o 

Estado-Membro não prever a figura da 

declaração sob juramento, por uma 

declaração solene feita pelo interessado 

perante uma autoridade judicial ou 

administrativa competente, ou, 

eventualmente, perante um notário ou um 

organismo profissional qualificado, do 

Estado-Membro em que a empresa 

estabelecida e registada ou em que a 

pessoa tem a sua residência permanente. 

Essa autoridade, notário ou organismo 

qualificado deve emitir uma certidão de 

autenticidade da declaração sob 

juramento ou da declaração solene. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/55 

Alteração  55 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, a entidade gestora do 

aeroporto, ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve, caso 

preste serviços de assistência em escala a 

terceiros, criar uma entidade jurídica 

distinta para a prestação desses serviços. 

1. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, a entidade gestora do 

aeroporto, ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve, caso 

preste serviços de assistência em escala a 

terceiros, garantir uma estrita separação 

contabilística entre as atividades de 

assistência em escala e qualquer outra 

atividade que possa vir a executar. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/56 

Alteração  56 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Essa entidade deve ser independente, nos 

planos jurídico, organizacional e 

decisório, de qualquer outra entidade 

envolvida na gestão da infraestrutura 

aeroportuária, se a entidade gestora do 

aeroporto prestar serviços de assistência 

em escala a terceiros, bem como de 

qualquer entidade relacionada com as 

infraestruturas centralizadas, se a entidade 

gestora destas prestar serviços de 

assistência em escala a terceiros. 

As contabilidades das entidades que 

prestam serviços de assistência em escala 

devem, nomeadamente, ser separadas das 

de qualquer outra entidade envolvida na 

gestão da infraestrutura aeroportuária, se a 

entidade gestora do aeroporto prestar 

serviços de assistência em escala a 

terceiros, bem como de qualquer entidade 

relacionada com as infraestruturas 

centralizadas, se a entidade gestora destas 

prestar serviços de assistência em escala a 

terceiros. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/57 

Alteração  57 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, as pessoas responsáveis 

pela gestão da infraestrutura aeroportuária 

ou pela gestão das infraestruturas 

centralizadas não podem participar direta 

ou indiretamente nas estruturas 

empresariais da entidade independente que 

presta serviços de assistência em escala. 

2. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, as pessoas responsáveis 

pela gestão da infraestrutura aeroportuária 

ou pela gestão das infraestruturas 

centralizadas não podem participar direta 

ou indiretamente nas estruturas 

empresariais da entidade que presta 

serviços de assistência em escala. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/58 

Alteração  58 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade jurídica que presta os 

serviços de assistência em escala referidos 

no n.º 1 não pode beneficiar de qualquer 

subvenção cruzada, proveniente de 

atividades aeronáuticas relacionadas com a 

gestão da infraestrutura aeroportuária, se a 

entidade gestora do aeroporto prestar 

esses serviços, ou de atividades 

aeronáuticas relacionadas com a gestão das 

infraestruturas centralizadas, se a entidade 

gestora destas prestar esses serviços, que 

lhe permitisse reduzir os preços que cobra 

pelos serviços de assistência em escala que 

presta a terceiros. 

3. As entidades que prestam serviços de 

assistência em escala referidos no n.º 1 não 

podem beneficiar de qualquer subvenção 

cruzada, proveniente de atividades 

aeronáuticas relacionadas com a gestão das 

infraestruturas aeroportuárias, ou de 

atividades aeronáuticas relacionadas com a 

gestão das infraestruturas centralizadas, 

que lhes permitisse reduzir os preços que 

cobram pelos serviços de assistência em 

escala que prestam a terceiros. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/59 

Alteração  59 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. No final de cada exercício financeiro, 

um auditor independente deve verificar a 

situação e declarar publicamente que não 

houve subvenções cruzadas. Se a entidade 

jurídica que presta serviços de assistência 

em escala receber subvenções cruzadas 

provenientes de atividades 

extra-aeronáuticas, a entidade que gere a 

infraestrutura aeroportuária, ou a entidade 

gestora das infraestruturas centralizadas, 

deve demonstrar a conformidade dessas 

subvenções com o disposto no n.º 3. 

5. No final de cada exercício financeiro, 

um auditor independente deve examinar as 

contabilidades separadas e confirmar 

publicamente que não houve subvenção 

cruzada das atividades aeronáuticas na 

aceção do n.º 3. Se a entidade que presta 

serviços de assistência em escala receber 

subvenções cruzadas provenientes de 

atividades extra-aeronáuticas, a entidade 

que gere a infraestrutura aeroportuária, ou 

a entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas, deve demonstrar a 

conformidade dessas subvenções com o 

disposto no n.º 3. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/60 

Alteração  60 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A entidade gestora do aeroporto deve ser 

responsável pela boa coordenação das 

atividades de assistência em escala no 

aeroporto. Na qualidade de coordenador 

em terra, a entidade gestora do aeroporto 

deve, em especial, assegurar que as 

operações dos prestadores de serviços de 

assistência em escala e dos utilizadores do 

aeroporto que praticam a auto-assistência 

satisfazem as regras de conduta do 

aeroporto previstas no artigo 31.º. 

1. A entidade gestora do aeroporto deve ser 

responsável pela boa coordenação das 

atividades de assistência em escala no 

aeroporto. Na qualidade de coordenador 

em terra, a entidade gestora do aeroporto 

deve, em especial, assegurar que as 

operações dos prestadores de serviços de 

assistência em escala e dos utilizadores do 

aeroporto que praticam a auto-assistência e 

a disponibilização de infraestruturas 

centralizadas satisfazem as regras de 

conduta do aeroporto previstas no artigo 

31.º. 

 A entidade gestora do aeroporto deve ter 

competência para fazer cumprir as 

normas de conduta. As medidas adotadas 

devem ser transparentes, proporcionais e 

não discriminatórias. 

 Se a entidade gestora do aeroporto 

fornecer serviços de assistência em escala 

ou se controlar direta ou indiretamente 

uma empresa que o faça, a autoridade de 

supervisão independente vela pela devida 

coordenação dos serviços de assistência 

em escala e a aplicação das regras de 

conduta pela entidade gestora. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/61 

Alteração  61 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) as operações dos prestadores de 

serviços de assistência em escala e dos 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

auto-assistência devem satisfazer as 

normas mínimas de qualidade previstas no 

artigo 32.º. 

(a) as operações dos prestadores de 

serviços de assistência em escala e dos 

utilizadores do aeroporto e a 

disponibilização de infraestruturas 

centralizadas que praticam a 

auto-assistência devem satisfazer as 

normas mínimas de qualidade previstas no 

artigo 32.º. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0364/62 

Alteração  62 

Artur Zasada, Mathieu Grosch 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União Europeia e revogação da Diretiva 

96/67/CE do Conselho 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) a entidade gestora do aeroporto deve 

assegurar que as operações dos prestadores 

de serviços de assistência em escala e dos 

utilizadores do aeroporto que praticam a 

auto-assistência são coordenadas no quadro 

de um processo decisório cooperativo 

(CDM) no aeroporto e de um plano de 

contingência adequado. 

(b) a entidade gestora do aeroporto deve 

assegurar a elaboração de um plano de 

contingência adequado para as operações 

dos prestadores de serviços de assistência 

em escala e dos utilizadores do aeroporto 

que praticam a auto-assistência e que as 

mesmas sejam coordenadas, se possível, no 

quadro de um processo decisório 

cooperativo (CDM) no aeroporto e de um 

plano de contingência adequado. 

Or. en 

 

 

 


