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27.3.2013 A7-0364/274 

Alteração  274 

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 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O comité de utilizadores não deve ter 

acesso aos processos de candidatura em 

nenhuma fase do processo de seleção. A 

entidade gestora do aeroporto não deve ter 

acesso aos processos de candidatura em 

nenhuma fase do processo de seleção, a 

menos que seja a entidade adjudicante. 

3. O comité de utilizadores e a entidade 

gestora do aeroporto, se esta não for a 

entidade adjudicante, não devem ter 

acesso aos processos de candidatura em 

nenhuma fase do processo de seleção. A 

pedido do comité de utilizadores ou da 

entidade gestora do aeroporto, se esta não 

for a entidade adjudicante, a entidade 

adjudicante disponibiliza um resumo dos 

processos de candidatura e garante que o 

resumo não contenha qualquer 

informação confidencial. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/275 

Alteração  275 

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 7 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Depois de informar a Comissão, o 

Estado-Membro em causa pode prever no 

caderno de encargos do concurso uma 

obrigação de serviço público, a satisfazer 

pelos prestadores de serviços de assistência 

em escala, em relação aos aeroportos que 

servem regiões periféricas ou regiões em 

desenvolvimento do seu território e em que 

os prestadores não se mostram interessados 

em prestar serviços de assistência em 

escala sem apoio público (ou seja, 

concessão de direitos exclusivos ou 

pagamentos de compensação), mas que são 

de importância capital para o 

Estado-Membro em termos de 

acessibilidade. Esta disposição não 

prejudica as regras da UE relativas aos 

auxílios estatais. 

4. Depois de informar a Comissão, e sem 

prejuízo das regras da União em matéria 

de auxílios estatais, o Estado-Membro em 

causa pode prever no caderno de encargos 

do concurso uma obrigação de serviço 

público, a satisfazer pelos prestadores de 

serviços de assistência em escala, em 

relação aos aeroportos que servem regiões 

periféricas ou regiões em desenvolvimento 

do seu território e em que os prestadores 

não se mostram interessados em prestar 

serviços de assistência em escala sem 

apoio público (ou seja, concessão de 

direitos exclusivos ou pagamentos de 

compensação), mas que são de importância 

capital para o Estado Membro em termos 

de acessibilidade. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/276 

Alteração  276 

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 7 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Deve ser aberto concurso, publicado no 

Jornal Oficial da União Europeia. 

5. Deve ser aberto concurso, publicado no 

Jornal Oficial da União Europeia. O Jornal 

Oficial da União Europeia deve criar uma 

rubrica apropriada para o processo de 

concurso para a prestação de serviços de 

assistência em escala. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/277 

Alteração  277 

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 7 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Se uma abertura de concurso não 

suscitar uma resposta por parte do 

número requerido de prestadores de 

serviços de assistência em escala a que se 

refere o artigo 6.º, n.º 2, a entidade 

competente deve organizar um novo 

concurso no prazo de 48 meses a contar 

da data de expiração do anterior. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/278 

Alteração  278 

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 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 8.º Artigo 8.º 

Processo de qualificação Processo de qualificação 

1. No quadro do processo de qualificação, 

a entidade adjudicante deve verificar se os 

candidatos satisfazem um determinado 

número de critérios mínimos. A entidade 

adjudicante deve definir esses critérios 

mínimos após consulta do comité de 

utilizadores e, se não for simultaneamente 

a entidade gestora do aeroporto, desta 

última. 

1. No quadro do processo de qualificação, 

a entidade adjudicante deve verificar se os 

candidatos satisfazem um determinado 

número de critérios mínimos. A entidade 

adjudicante deve definir esses critérios 

mínimos após consulta do comité de 

utilizadores e, se não for simultaneamente 

a entidade gestora do aeroporto, desta 

última. 

2. Os critérios mínimos devem 

compreender os seguintes: 

2. Os critérios mínimos devem 

compreender os seguintes: 

(a) o candidato deve ter uma licença válida, 

emitida em conformidade com o capítulo 

IV, relativo aos procedimentos de 

licenciamento; 

(a) o candidato deve ter uma licença válida, 

emitida em conformidade com o capítulo 

IV, relativo aos procedimentos de 

licenciamento; 

(b) o candidato deve demonstrar a sua 

aptidão e comprometer-se por escrito a 

aplicar as disposições e as regras 

pertinentes, incluindo a legislação laboral, 

os acordos coletivos aplicáveis, as regras 

de conduta do aeroporto e os requisitos de 

qualidade do aeroporto. 

(b) o candidato deve demonstrar a sua 

aptidão e comprometer-se por escrito a 

aplicar as disposições e as regras 

pertinentes, incluindo a legislação laboral, 

as regras de conduta do aeroporto e os 

requisitos de qualidade do aeroporto. O 

candidato e os subcontratantes devem 

igualmente comprometer-se a aplicar os 

respetivos acordos coletivos 

representativos. 

3. A entidade adjudicante deve estabelecer 

uma lista restrita dos candidatos que 

3. A entidade adjudicante deve estabelecer 

uma lista restrita dos candidatos que 
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satisfazem os critérios do processo de 

qualificação. 

satisfazem os critérios do processo de 

qualificação. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/279 

Alteração  279 

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 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9.º Artigo 9.º 

Processo de adjudicação Processo de adjudicação 

1. No quadro do processo de adjudicação, a 

entidade adjudicante deve selecionar um 

prestador na lista restrita de candidatos e 

conceder-lhe a autorização após consulta 

do comité de utilizadores e, se não for 

simultaneamente a entidade gestora do 

aeroporto, desta última. 

 

1. A entidade gestora do aeroporto deve 

elaborar os documentos relativos ao 

concurso que constituem a base no 

processo de adjudicação, indicando de 

forma clara as normas mínimas exigidas 

no aeroporto, o horário de voo 

representativo, bem como as previsões de 

tráfego para o período abrangido pelo 

concurso. No quadro do processo de 

adjudicação, a entidade adjudicante deve 

selecionar um prestador na lista restrita de 

candidatos e conceder-lhe a autorização 

após consulta do comité de utilizadores e, 

se não for simultaneamente a entidade 

gestora do aeroporto, desta última. 

2. A seleção do prestador a que será 

concedida a autorização deve ser feita com 

base na comparação do processo de 

candidatura com um conjunto de critérios 

de adjudicação. Os critérios de adjudicação 

devem ser pertinentes, objetivos, 

transparentes e não-discriminatórios. A 

entidade adjudicante deve estabelecer os 

critérios de adjudicação após consulta do 

comité de utilizadores e, se não for 

simultaneamente a entidade gestora do 

aeroporto, desta última. 

2. A seleção do prestador a que será 

concedida a autorização deve ser feita com 

base na comparação do processo de 

candidatura com um conjunto de critérios 

de adjudicação. Os critérios de adjudicação 

devem ser pertinentes, objetivos, 

transparentes e não-discriminatórios. A 

entidade adjudicante deve estabelecer os 

critérios de adjudicação de acordo com o 

comité de utilizadores e, se não for 

simultaneamente a entidade gestora do 

aeroporto, desta última. 
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 2-A. Os candidatos devem entregar uma 

lista detalhada de todas as tarefas 

específicas que são, ou poderão ser, objeto 

de subcontratação e que não estejam 

ligadas à atividade principal. 

3. Os critérios de adjudicação devem 

incluir: 

3. Os critérios de adjudicação devem 

incluir: 

(a) a coerência e plausibilidade do plano de 

exploração, avaliadas com base em 

modelos de cálculo de custos; 

(a) a coerência e plausibilidade do plano de 

exploração, avaliadas para os três 

primeiros anos, com base em modelos de 

cálculo de custos; 

(b) o nível de qualidade das operações, 

avaliado com base num horário de voo 

representativo que inclua, caso se 

justifique, a utilização eficiente do pessoal 

e do equipamento, a hora-limite de 

aceitação de bagagem e carga, o tempo de 

entrega de bagagens e carga e o tempo 

máximo da rotação; 

(b) o nível de qualidade das operações, 

avaliado com base num horário de voo 

representativo que inclua, caso se 

justifique, a utilização eficiente do pessoal 

e do equipamento, a hora-limite de 

aceitação de bagagem e carga, o tempo de 

entrega de bagagens e carga e o tempo 

máximo da rotação; 

(c) a adequação dos recursos materiais, em 

termos de disponibilidade e qualidade 

ambiental do equipamento; 

(c) a adequação dos recursos materiais, em 

termos de disponibilidade, cumprimento 

dos requisitos ambientais relevantes e 

operabilidade do equipamento; 

(d) a adequação dos recursos humanos, em 

termos de experiência dos trabalhadores e 

de adequação do programa de 

formação/qualificação; 

(d) a adequação dos recursos humanos, em 

termos de experiência dos trabalhadores, 

programa de formação/qualificação e 

condições de emprego e de trabalho 

condignas, nomeadamente no contexto de 

uma transferência de pessoal em 

conformidade com o artigo 12.º do 

presente regulamento, bem como o 

compromisso de aplicar os acordos 

coletivos representativos; 

(e) a qualidade das tecnologias da 

informação e das comunicações; 

(e) a qualidade das tecnologias da 

informação e das comunicações; 

(f) a qualidade do plano organizacional; (f) a qualidade do plano organizacional; 

(g) o desempenho ambiental. (g) a conclusão bem-sucedida de uma 

auditoria de segurança reconhecida, a fim 

de assegurar o cumprimento adequado 

dos requisitos em matéria de proteção e 

segurança. 

4. A ponderação relativa dos critérios de 

adjudicação deve constar do anúncio de 

concurso e dos documentos pertinentes. A 

4. A ponderação relativa dos critérios de 

adjudicação deve constar do anúncio de 

concurso e dos documentos pertinentes. A 
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cada critério de adjudicação deve ser 

aplicada uma pontuação numa escala 

apropriada. A entidade adjudicante pode 

definir, para critérios de adjudicação 

específicos, um número mínimo de pontos 

a obter pelos candidatos para serem 

aprovados. A fixação de um número 

mínimo de pontos deve ser efetuada de 

forma não-discriminatória e claramente 

indicada no anúncio de concurso e nos 

documentos pertinentes. A entidade 

adjudicante não pode eliminar critérios de 

adjudicação, adicionar outros ou subdividir 

os critérios estabelecidos inicialmente no 

anúncio de concurso. 

cada critério de adjudicação deve ser 

aplicada uma pontuação numa escala 

apropriada. A entidade adjudicante pode 

definir, para critérios de adjudicação 

específicos, um número mínimo de pontos 

a obter pelos candidatos para serem 

aprovados. A fixação de um número 

mínimo de pontos deve ser efetuada de 

forma não-discriminatória e claramente 

indicada no anúncio de concurso e nos 

documentos pertinentes. A entidade 

adjudicante não pode eliminar critérios de 

adjudicação, adicionar outros ou subdividir 

os critérios estabelecidos inicialmente no 

anúncio de concurso. 

5. A autorização para prestar serviços de 

assistência em escala no aeroporto em 

causa deve ser concedida ao candidato que 

obtenha o maior número de pontos e 

também o número mínimo de pontos 

exigido para critérios de adjudicação 

específicos. 

5. A autorização para prestar serviços de 

assistência em escala no aeroporto em 

causa deve ser concedida ao candidato que 

obtenha o maior número de pontos e 

também o número mínimo de pontos 

exigido para critérios de adjudicação 

específicos. 

6. Os utilizadores do aeroporto candidatos 

a prestar assistência a terceiros ou que 

praticam a autoassistência não devem ser 

consultados no quadro do processo de 

adjudicação. 

6. Os utilizadores do aeroporto candidatos 

a prestar assistência a terceiros ou que 

praticam a autoassistência não devem ser 

consultados no quadro do processo de 

adjudicação. 

7. A entidade adjudicante deve assegurar 

que a decisão de adjudicação e a respetiva 

fundamentação são publicadas. 

7. A entidade adjudicante deve assegurar 

que a decisão de adjudicação e a respetiva 

fundamentação são publicadas. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/280 

Alteração  280 

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 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os prestadores devem iniciar a prestação 

dos serviços no prazo de um mês a contar 

da data de início indicada no anúncio de 

concurso. Em casos devidamente 

justificados, a entidade adjudicante pode, a 

pedido do prestador e após consulta do 

comité de utilizadores, prolongar este 

período por um máximo de seis meses. 

Terminado este período, a autorização 

deixa de ser válida. 

2. Os prestadores devem iniciar a prestação 

dos serviços no prazo de um mês a contar 

da data de início indicada no anúncio de 

concurso. Em casos devidamente 

justificados, a entidade adjudicante pode, a 

pedido do prestador e após consulta do 

comité de utilizadores, prolongar este 

período por um máximo de cinco meses. 

Se, após seis meses a contar da data de 

início indicada no anúncio de concurso, o 

prestador não tiver iniciado as suas 

atividades e não puder demonstrar a sua 

vontade de o fazer, a entidade adjudicante 

pode decidir que a autorização deixa de ser 

válida. Nesse caso, os Estados-Membros 

podem aplicar sanções financeiras ao 

prestador de serviços de assistência em 

escala e podem conceder a autorização ao 

prestador que tiver sido classificado em 

segundo lugar pelo número de pontos 

obtidos em conformidade com o artigo 9.º, 

n.º 5. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/281 

Alteração  281 

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 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que um prestador cesse a sua 

atividade antes do termo do período para o 

qual foi autorizado, deve proceder-se à sua 

substituição com base no processo de 

seleção descrito nos artigos 7.º, 8.º e 9.º e 

no presente artigo. Os prestadores que 

tencionem cessar a sua atividade devem 

informar a entidade adjudicante da sua 

intenção com antecedência suficiente, no 

mínimo seis meses antes da cessação da 

atividade no aeroporto. Podem ser 

impostas sanções pecuniárias aos 

prestadores que não informem a entidade 

adjudicante com antecedência suficiente, a 

menos que provem força maior. 

4. Sempre que um prestador cesse a sua 

atividade antes do termo do período para o 

qual foi autorizado, deve proceder-se à sua 

substituição com base no processo de 

seleção descrito nos artigos 7.º, 8.º e 9.º e 

no presente artigo. Os prestadores que 

tencionem cessar a sua atividade devem 

informar a entidade adjudicante da sua 

intenção com antecedência suficiente, no 

mínimo seis meses antes da cessação da 

atividade no aeroporto. Podem ser 

impostas sanções pecuniárias aos 

prestadores que não informem a entidade 

adjudicante com pelo menos seis meses de 

antecedência, a menos que provem força 

maior. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/282 

Alteração  282 

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 11 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) obedeça aos critérios enunciados no 

Capítulo IV relativo aos procedimentos de 

licenciamento. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/283 

Alteração  283 

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 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Quando a entidade gestora de um 

aeroporto é simultaneamente prestadora de 

serviços de assistência em escala, em 

conformidade com o n.º 1, e deixa de 

satisfazer as condições estabelecidas nesse 

número, poderá continuar a prestar 

serviços de assistência em escala nessa 

qualidade durante um período de cinco 

anos sem passar pelo processo de seleção 

previsto nos artigos 7.º a 10.º. O prestador 

deve informar a entidade adjudicante em 

causa da cessação da atividade com 

antecedência suficiente, no mínimo seis 

meses antes do fim do período de cinco 

anos. Podem ser impostas sanções 

pecuniárias ao prestador se este não 

informar a entidade adjudicante com 

antecedência suficiente, a menos que prove 

força maior. Se o prestador cessar a sua 

atividade antes do fim do período de cinco 

anos, aplica-se o disposto no artigo 10.º, 

n.ºs 4 e 5. 

2. Quando a entidade gestora de um 

aeroporto é simultaneamente prestadora de 

serviços de assistência em escala, em 

conformidade com o n.º 1, e deixa de 

satisfazer as condições estabelecidas nesse 

número, poderá continuar a prestar 

serviços de assistência em escala nessa 

qualidade durante um período de três anos 

sem passar pelo processo de seleção 

previsto nos artigos 7.º a 10.º. O prestador 

deve informar a entidade adjudicante em 

causa da cessação da atividade com 

antecedência suficiente, no mínimo seis 

meses antes do fim do período de três anos. 

Podem ser impostas sanções pecuniárias ao 

prestador se este não informar a entidade 

adjudicante com antecedência suficiente, a 

menos que prove força maior. Se o 

prestador cessar a sua atividade antes do 

fim do período de três anos, aplica-se o 

disposto no artigo 10.º, n.ºs 4 e 5. 

Or. en 

 

 


