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27.3.2013 A7-0364/294 

Alteração  294 

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 12 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. O Estado-Membro deve limitar a 

exigência prevista no n.º 6 de modo a que 

seja proporcional ao volume de atividade 

efetivamente transferido para o outro 

prestador ou o outro utilizador do 

aeroporto que pratica a autoassistência. 

Suprimido 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/295 

Alteração  295 

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 12 – n.º 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 10-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar a prevenção do dumping 

salarial quer no que toca aos 

trabalhadores permanentes no setor da 

assistência em escala quer em caso de 

transferência de pessoal, com vista a 

garantir normas sociais adequadas e a 

melhorar a qualidade dos serviços de 

assistência em escala. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/296 

Alteração  296 

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 12 – n.º 10-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 10-B. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem garantir uma 

proteção social adequada ao pessoal 

recrutado para prestar esses serviços. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/297 

Alteração  297 

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 12 – n.º 10-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 10-C. Para atenuar quaisquer efeitos 

nefastos da liberalização do setor da 

assistência em escala, é necessário que as 

autoridades gestoras dos aeroportos 

definam e apliquem normas mínimas e 

vinculativas em matéria de qualidade do 

serviço em prol de operações seguras, 

fiáveis e eficientes. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/298 

Alteração  298 

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 13 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) esses aeroportos se localizem em ilhas 

da mesma região geográfica; 

(a) esses aeroportos se localizem em ilhas 

ou localizações continentais remotas da 

mesma região geográfica; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/299 

Alteração  299 

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 13 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 No caso de aeroportos situados em ilhas, 

onde as empresas ou as companhias 

aéreas não tenham interesse económico 

na prestação dos serviços previstos no 

artigo 6.º, n.º 2, as entidades de gestão do 

aeroporto poderão assumir a 

responsabilidade de prestar serviços 

essenciais para garantir o bom 

funcionamento da infraestrutura 

aeroportuária. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/300 

Alteração  300 

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 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 16.° 

Requisitos relativos à obtenção de licenças 

apropriadas reconhecidas em todos os 

Estados-Membros da UE 

Artigo 16.° 

Requisitos relativos à obtenção de licenças 

apropriadas reconhecidas em todos os 

Estados-Membros da UE 

1. Nos aeroportos que tenham registado 

um tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga em, pelo menos, três 

anos consecutivos, nenhuma empresa pode 

ser autorizada a prestar serviços de 

assistência em escala na qualidade de 

prestador ou de utilizador que pratica a 

autoassistência, exceto se dispuser da 

licença apropriada. As empresas que 

satisfaçam as condições estabelecidas no 

presente capítulo têm direito à licença. 

1. Nenhuma empresa pode ser autorizada a 

prestar serviços de assistência em escala na 

qualidade de prestador, de subcontratante 

ou de utilizador que pratica a 

autoassistência, exceto se dispuser da 

licença apropriada, nos casos em que os 

Estados-Membros condicionem a 

atividade de assistência em escala à 

obtenção da licença por parte de uma 

autoridade competente («autoridade de 

licenciamento») independente de 

qualquer entidade gestora do aeroporto. 

2. Cada Estado-Membro deve designar 

uma autoridade competente («autoridade 

de licenciamento»), independente de 

qualquer entidade gestora de aeroporto, 

que será responsável pela emissão das 

licenças de prestação de serviços de 

assistência em escala. 

 

2. Cada Estado-Membro deve designar 

uma autoridade de licenciamento ou, 

depois de informar a Comissão, cooperar 

com a autoridade competente de outro 

Estado-Membro, independente de qualquer 

entidade gestora de aeroporto, que será 

responsável pela emissão das licenças de 

prestação de serviços de assistência em 

escala. 

3. A autoridade de licenciamento não deve 

conceder nem manter em vigor licenças se 

não for satisfeita qualquer das condições 

estabelecidas no presente capítulo. 

3. A autoridade de licenciamento não deve 

conceder nem manter em vigor licenças se 

não for satisfeita qualquer das condições 

estabelecidas no presente capítulo. 



 

AM\932167PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 
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27.3.2013 A7-0364/301 

Alteração  301 

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 17, 18 e 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade de licenciamento de um 

Estado-Membro deve conceder a licença a 

uma empresa se esta preencher as 

condições seguintes: 

 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, 

a autoridade de licenciamento de um 

Estado-Membro deve conceder a licença a 

uma empresa se esta preencher as 

condições seguintes: 

(a) estar estabelecida e registada num 

Estado-Membro; 

(a) estar estabelecida e registada num 

Estado-Membro; 

(b) a sua estrutura empresarial permitir que 

a autoridade de licenciamento aplique as 

disposições do presente capítulo; 

(b) a sua estrutura empresarial permitir que 

a autoridade de licenciamento aplique as 

disposições do presente capítulo; 

(c) satisfazer as condições financeiras 

previstas no artigo 18.º; 

(c) satisfazer as condições financeiras 

previstas no artigo 18.º;  

(d) cumprir as disposições relativas à 

prova de honorabilidade previstas no 

artigo 19.º; 

(d) cumprir os critérios relativos às 

condições de trabalho do pessoal e ao 

programa de formação/qualificações em 

conformidade com o artigo 8.º, n.º 2, 

alínea b) e com o artigo 9.º, alínea d), e 

respeitar as disposições laborais e sociais 

em conformidade com o artigo 12.º; 

(e) satisfazer os requisitos de qualificação 

do pessoal previstos no artigo 20.º; 

(e) satisfazer os requisitos de qualificação 

do pessoal previstos no artigo 20.º; 

(f) satisfazer os requisitos relativos ao 

manual de operações previstos no artigo 

21.º; 

(f) satisfazer os requisitos relativos ao 

manual de operações previstos no artigo 

21.º; 

(g) satisfazer os requisitos de seguro 

previstos no artigo 22.º. 

(g) satisfazer os requisitos de seguro 

previstos no artigo 22.º. 

2. O disposto no n.º 1, alíneas a), c) e d), Suprimido 
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não é aplicável aos utilizadores do 

aeroporto que praticam a autoassistência 

mas não prestam serviços de assistência 

em escala a terceiros. Os utilizadores que 

obtiveram uma licença de autoassistência 

não estão autorizados a prestar 

assistência a terceiros com base nessa 

licença. 

3. As empresas que requerem ou obtiveram 

uma licença devem respeitar as disposições 

nacionais relativas à proteção social, à 

proteção do ambiente e à segurança 

aeroportuária em todos os Estados-

Membros em que operem. 

3. As empresas que requerem ou obtiveram 

uma licença devem respeitar as disposições 

nacionais relativas à proteção social, à 

proteção do ambiente e à segurança 

aeroportuária em todos os Estados-

Membros em que operem. 

 

Artigo 18.º 

Condições financeiras para concessão de 

licenças 

 

Artigo 18.º 

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. 

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; e 

(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. 

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; e 

(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. 

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 refere 

o n.º 2, a empresa requerente deve 

4. Para efeitos da avaliação a que se refere 

o n.º 2, a empresa requerente deve 
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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: 

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; 

(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; 

(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. 

 

(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. 

 

Artigo 19.º 

Prova de honorabilidade 

Suprimido 

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 
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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 

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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27.3.2013 A7-0364/302 

Alteração  302 

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 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

As empresas que requerem uma licença 

devem demonstrar que os seus 

trabalhadores possuem a qualificação, a 

experiência profissional e a antiguidade de 

serviço necessárias para o desempenho da 

atividade a que se candidatam. 

As empresas que requerem uma licença 

devem demonstrar que os seus 

trabalhadores possuem a qualificação, a 

experiência profissional e a antiguidade de 

serviço necessárias para o desempenho da 

atividade a que se candidatam. Os 

requisitos individuais relativos às 

qualificações, à experiência profissional e 

à antiguidade de serviço devem ser 

definidos e justificados, para cada 

aeroporto, pelas autoridades competentes 

do Estado-Membro em cooperação com o 

operador do aeroporto e os parceiros 

sociais em causa. As autoridades 

competentes dos Estados-Membros 

controlam a aplicação desses requisitos. 

Além disso, as normas gerais de formação 

aplicáveis ao pessoal da assistência em 

escala devem ser estabelecidas a nível da 

União por uma instituição competente da 

União, pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros, pelos operadores do 

aeroporto e pelos parceiros sociais. 

Sempre que sejam elaboradas normas 

mínimas europeias aplicáveis ao ensino e 

à formação, os Estados-Membros devem 

aplicá-las e controlar a sua execução, a 

fim de garantir o nível de segurança mais 

elevado possível em toda a União. 

Or. en 



 

AM\932167PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.3.2013 A7-0364/303 

Alteração  303 

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 21 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) procedimentos de prevenção de 

acidentes e lesões no local de trabalho; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/304 

Alteração  304 

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 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O seguro referido no n.º 1 deve 

garantir uma compensação total pelos 

prejuízos ocasionados por danos ou perda 

dos equipamentos médicos e de auxílio 

utilizados pelos passageiros com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Or. en 

 

 


