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– Orientação geral 

 
 
Na reunião de 22 de março de 2012, o Conselho (Transportes, Telecomunicações e Energia) chegou 

a uma orientação geral relativamente à proposta em epígrafe, que consta do Anexo. Os 

considerandos da proposta serão analisados posteriormente, à luz do acordo a que se chegar a 

respeito da parte normativa. 

 

DE, FR, MT e UK mantêm reservas parlamentares. A Comissão tem uma reserva geral sobre o 

texto que traduz esta orientação geral. 

 

 

_______________ 
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ANEXO 

 

2011/0397(COD) 

 

Proposta de 

 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

 

relativo aos serviços de assistência em escala nos aeroportos da União e que revoga 

a Diretiva 96/67/CE do Conselho 

 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 

artigo 100.º, n.º 2, 

 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

 

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais, 

 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,  

 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2, 

 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

 

Considerando o seguinte: 

                                                 
1 JO C , , p. . 
2 JO C , , p. . 
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(1) A Diretiva 96/67/CE do Conselho, de 15 de outubro de 1996, relativa ao acesso ao mercado 
da assistência em escala nos aeroportos da Comunidade3, prevê a abertura progressiva do 
mercado da assistência em escala. 

 
(2) Os aeroportos e os serviços de assistência em escala são indispensáveis para o bom 

funcionamento do modo de transporte aéreo e constituem uma função essencial da cadeia da 
aviação. Os serviços de assistência em escala abrangem todas as atividades relacionadas com 
a aviação efetuadas em terra para as transportadoras aéreas nos aeroportos. 

 
(3) A Declaração adotada na cimeira sobre a aviação realizada em Bruges, em outubro de 2010, 

reconheceu a necessidade de reformar as regras da União para promover a competitividade de 
cada setor da cadeia do transporte aéreo (aeroportos, transportadoras e outros prestadores de 
serviços). 

 
(4) O Livro Branco "Roteiro do espaço único europeu dos transportes"4 identifica a melhoria do 

acesso ao mercado e a disponibilização de serviços de qualidade nos aeroportos como 
essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos e para a construção do espaço único europeu 
dos transportes. 

 
(5) A continuação da gradual abertura do mercado da assistência em escala e a introdução de 

requisitos harmonizados para a prestação de serviços de assistência em escala poderão 
melhorar a eficiência e a qualidade global destes serviços, em benefício das transportadoras 
aéreas, e também dos passageiros e dos transitários. Melhorar-se-ia, assim, a qualidade das 
operações gerais nos aeroportos. 

 
(6) Tendo em conta a recente necessidade de definir normas de qualidade mínimas harmonizadas 

nos aeroportos para implementar a abordagem porta-a-porta com vista à construção do céu 
único europeu, e a necessidade de maior harmonização para tirar inteiro partido dos 
benefícios da abertura progressiva do mercado da assistência em escala em termos de maior 
qualidade e eficiência dos serviços, a Diretiva 96/67/CE deverá ser substituída por um 
regulamento. 

 
(7) O livre acesso ao mercado da assistência em escala é compatível com o bom funcionamento 

dos aeroportos da União, desde que sejam previstas as devidas medidas de salvaguarda. O 
livre acesso ao mercado da assistência em escala deverá efetuar-se de forma progressiva e 
adaptada às exigências do setor. 

                                                 
3 JO L 272 de 25.10.1996, p. 36. 
4 COM (2011) 144 final.  
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(8) A abertura progressiva do mercado em virtude da Diretiva 96/67/CE já produziu resultados 
positivos em termos de aumento da eficiência e da qualidade. Convém pois prosseguir nessa 
via de abertura. 

 
(9) Os utilizadores dos aeroportos deverão ser autorizados a exercer a autoassistência. 

Simultaneamente, é necessário preservar uma definição clara e restritiva do conceito de 
autoassistência, a fim de evitar abusos e impactos negativos no mercado da assistência a 
terceiros. 

 
(10) No que respeita a determinadas categorias de serviços de assistência em escala, o acesso ao 

mercado pode estar sujeito a condicionalismos de segurança, capacidade ou disponibilidade 
de espaço. Importa, assim, poder limitar o número de prestadores autorizados a prestar esses 
serviços. 

 
(11) Em determinados casos, os condicionalismos de segurança, capacidade ou disponibilidade de 

espaço podem ser de molde a justificar outras restrições ao acesso ao mercado ou ao exercício 
da autoassistência, desde que tais restrições sejam pertinentes, objetivas, transparentes e não 
discriminatórias. Nesses casos, os Estados-Membros deverão poder solicitar derrogações às 
disposições do presente regulamento. 

 
(12) Essas derrogações deverão servir para que as autoridades aeroportuárias resolvam os referidos 

condicionalismos ou, pelo menos, os reduzam. As derrogações devem ser aprovadas pela 
Comissão. 

 
(13) Para preservar uma concorrência efetiva e leal quando é limitado o número de prestadores de 

serviços de assistência em escala, é indispensável que estes sejam selecionados através de um 
processo de concurso aberto, transparente e não discriminatório. Este processo deverá ser 
definido mais pormenorizadamente. 

 
(14) Os utilizadores do aeroporto deverão ser consultados aquando da seleção dos prestadores de 

serviços de assistência em escala, uma vez que são os primeiros interessados na qualidade e 
no preço dos serviços. 

 
(15) É pois necessário prever a representação dos utilizadores do aeroporto e a sua consulta, em 

especial para a seleção dos prestadores autorizados a prestar serviços de assistência em escala. 
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(16) No contexto da seleção dos prestadores de serviços de assistência em escala para um 
determinado aeroporto, deverá ser possível, em certas circunstâncias e condições, alargar a 
obrigação de serviço público a outros aeroportos da mesma região geográfica do Estado-
-Membro interessado. 

 
(17) Há algumas dúvidas quanto à questão de saber se os Estados-Membros podem exigir a 

transferência do pessoal quando muda o prestador de serviços de assistência em escala aos 
quais o acesso é limitado. A falta de continuidade do pessoal pode prejudicar a qualidade dos 
serviços. Por conseguinte, convém clarificar as regras relativas à transferência de pessoal 
além do que dispõe a Diretiva 2001/23/CE relativa à transferência de empresas, permitindo 
que os Estados-Membros assegurem condições adequadas de emprego e de trabalho. 

 
(18) Por forma a assegurar o bom funcionamento das operações de transporte aéreo nos 

aeroportos, garantir a segurança no perímetro aeroportuário, proteger o ambiente e assegurar o 
cumprimento da regulamentação social aplicável, a prestação de serviços de assistência em 
escala deverá ser subordinada à obtenção de uma licença apropriada. Tendo em conta que os 
sistemas de licenciamento da prestação de serviços de assistência em escala que existem 
atualmente na maior parte dos Estados-Membros diferem significativamente, deverá ser 
criado um sistema de licenciamento harmonizado. 

 
(19) Por forma a assegurar que todos os prestadores de serviços e todos os utilizadores do 

aeroporto que pratiquem a autoassistência têm solidez económica suficiente, gozam de boa 
reputação e dispõem de cobertura de seguro suficiente, bem como de um conhecimento 
adequado das operações de assistência em escala e do ambiente do aeroporto, e a fim de 
estabelecer condições de concorrência equitativas, a concessão das licenças deverá estar 
subordinada a requisitos mínimos. 

 
(20) O livre acesso à infraestrutura centralizada do aeroporto e um quadro jurídico claro para a 

definição desta infraestrutura são essenciais para a prestação eficiente dos serviços de 
assistência em escala. Todavia, deverá ser possível cobrar uma taxa pela utilização da 
infraestrutura centralizada. 

 
(21) As taxas deverão ser calculadas com transparência e fixadas de forma não-discriminatória. 

Não deverão, além disso, exceder o necessário para cobrir os custos da disponibilização da 
infraestrutura centralizada e garantir uma rendibilidade razoável do ativo. 
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(22) A entidade gestora do aeroporto e/ou a entidade ou entidades gestoras da sua infraestrutura 

centralizada deverão consultar regularmente os utilizadores do aeroporto sobre a definição 

desta infraestrutura e o nível das taxas. 

 

(23) A entidade gestora do aeroporto pode também prestar ela própria serviços de assistência em 

escala. Uma vez que, pelas decisões que toma, a entidade gestora do aeroporto pode 

influenciar consideravelmente a concorrência entre os prestadores destes serviços, os 

aeroportos deverão ficar obrigados a confiar a uma entidade jurídica distinta da entidade que 

gere as infraestruturas os serviços de assistência em escala que prestem . 

 

(24) Para que os aeroportos possam cumprir a sua missão de gestão das infraestruturas, garantir a 

segurança no perímetro aeroportuário e assegurar a resiliência dos serviços de assistência em 

escala, inclusive em situações de crise, a entidade gestora do aeroporto deverá ser responsável 

pela boa coordenação das atividades de assistência em escala no aeroporto. A entidade gestora 

do aeroporto deverá informar o órgão de análise do desempenho do Eurocontrol sobre a 

coordenação das atividades de assistência em escala no aeroporto, de modo a consolidar a 

otimização. 

 

(25) A entidade gestora do aeroporto, a autoridade pública ou qualquer outra entidade que controle 

o aeroporto deverá também poder estabelecer as regras necessárias ao bom funcionamento das 

infraestruturas aeroportuárias. 

 

(26) É necessário definir normas mínimas de qualidade a satisfazer obrigatoriamente pelos 

prestadores de serviços de assistência em escala e pelos utilizadores do aeroporto que 

pratiquem a autoassistência, a fim de assegurar a qualidade global do serviço e criar condições 

de concorrência equitativas para os prestadores.  

 

(27) Tendo em vista melhorar o desempenho de toda a cadeia da aviação e pôr em prática a 

abordagem "porta-a-porta", os prestadores dos serviços de assistência em escala e os 

utilizadores do aeroporto que pratiquem a autoassistência deverão informar a Comissão acerca 

do seu desempenho. 
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(28) Num setor com grande intensidade de mão-de-obra como é a assistência em escala, a 

formação e o aperfeiçoamento contínuos do pessoal têm grande impacto sobre a qualidade do 

serviço. Convém pois definir requisitos mínimos de formação, para assegurar a qualidade das 

operações em termos de fiabilidade, resiliência, segurança e proteção e criar condições de 

concorrência equitativas para os operadores. 

 

(29) A subcontratação aumenta a flexibilidade dos prestadores de serviços de assistência em 

escala. No entanto, a subcontratação, especialmente em cascata, poderá também resultar em 

condicionalismos de capacidade e ter efeitos negativos sobre a segurança. Convém, por 

conseguinte, limitar a subcontratação e clarificar as normas que a regulam.  

 

(30) Os direitos reconhecidos pelo presente regulamento só se deverão aplicar aos prestadores de 

serviços de assistência em escala e aos utilizadores dos aeroportos que pratiquem a 

autoassistência originários de países terceiros em condições de estrita reciprocidade. Caso não 

haja reciprocidade, a Comissão deverá poder decidir que um ou vários Estados-Membros 

suspendam esses direitos no que respeita aos referidos prestadores ou utilizadores. 

 

(31) Os Estados-Membros deverão conservar a possibilidade de garantir um nível adequado de 

proteção social ao pessoal das empresas que prestam serviços de assistência em escala. 
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(32) A fim de assegurar a aplicação de requisitos harmonizados em matéria de seguros aos 

prestadores de serviços de assistência em escala e aos utilizadores do aeroporto que pratiquem 

a autoassistência, deverá ser delegada na Comissão a competência para adotar atos nos termos 

do artigo 290.º do Tratado no que respeita aos requisitos em matéria de seguro aplicáveis aos 

referidos prestadores e utilizadores. Para garantir a harmonização e devida atualização das 

obrigações impostas em matéria de normas mínimas de qualidade dos serviços de assistência 

em escala e de comunicação de informações pelos prestadores destes serviços e pelos 

utilizadores do aeroporto que pratiquem a autoassistência, deverá ser delegada na Comissão a 

competência para adotar atos nos termos do artigo 290.º do Tratado no que respeita às 

especificações relativas às normas mínimas de qualidade dos serviços de assistência em escala 

e ao conteúdo e difusão dos relatórios de informação desses prestadores e utilizadores. É 

especialmente importante que a Comissão realize consultas adequadas durante o seu trabalho 

preparatório, nomeadamente a nível de peritos e com a participação do comité de diálogo 

social setorial específico criado ao abrigo da Decisão 98/500/CE. 

 

(33) Ao preparar e elaborar atos delegados, a Comissão deverá assegurar que os documentos 

relevantes sejam enviados ao Parlamento Europeu e ao Conselho simultaneamente, em tempo 

útil e em boa e devida forma. 

 

(34) A fim de garantir condições uniformes de aplicação do presente regulamento, deverão ser 

conferidas competências de execução à Comissão. Tais competências deverão ser exercidas 

nos termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução 

pela Comissão5. 

 

(35) Para a adoção das decisões de execução relativas às derrogações ao grau de abertura do 

mercado dos serviços de assistência em escala a terceiros e da autoassistência deverá ser 

aplicado o procedimento consultivo, dado que esses atos são de âmbito limitado. 

                                                 
5 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
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(36) Para a adoção das decisões de execução relativas ao alargamento de obrigações de serviço 

público a aeroportos insulares por parte dos Estados-Membros deverá ser aplicado o 

procedimento consultivo, dado que esses atos são de âmbito limitado. 

 

(37) Para a adoção de decisões de execução relativas à suspensão total ou parcial do direito de 

acesso de prestadores de serviços de assistência em escala e de utilizadores dos aeroportos 

que pratiquem a autoassistência, originários de países terceiros, ao mercado da assistência em 

escala no território de um Estado-Membro deverá ser aplicado o procedimento de exame. 

 

(38) Atendendo a que os objetivos do presente regulamento, nomeadamente a aplicação mais 

homogénea da legislação da União aos serviços de assistência em escala, não podem ser 

suficientemente realizados pelos Estados-Membros devido ao caráter internacional do 

transporte aéreo e podem, pois, ser mais bem alcançados a nível da União, esta pode adotar 

medidas, em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade, consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede o necessário para atingir aquele objetivo. 

 

(39) A Declaração Ministerial sobre o Aeroporto de Gibraltar, acordada em Córdova em 

18 de setembro de 2006, por ocasião da primeira reunião ministerial do Fórum de Diálogo 

sobre Gibraltar, substituirá a Declaração Conjunta sobre o Aeroporto de Gibraltar, feita em 

Londres em 2 de dezembro de 1987, e a observância plena desta declaração será equiparada à 

observância da Declaração de 1987. 

 

(40) Deve, assim, ser revogada a Diretiva 96/67/CE, 

 

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 
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Capítulo I — Âmbito de aplicação e definições 

 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

 

O presente regulamento aplica-se aos aeroportos abertos ao tráfego comercial localizados nos 

territórios dos Estados-Membros a que se aplica o Tratado. 

 

A aplicação do presente regulamento ao aeroporto de Gibraltar não prejudica as posições jurídicas 

respetivas do Reino da Espanha e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte no diferendo 

a respeito da soberania sobre o território em que se localiza aquele aeroporto. 

 

Artigo 2.º 

Definições 

 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

 

a) "Aeroporto", um terreno especialmente preparado para a aterragem, a descolagem e as 

manobras de aeronaves, incluindo as instalações anexas que possam existir para as 

necessidades do tráfego e o serviço das aeronaves, e as instalações necessárias para as 

operações comerciais de transporte aéreo; 

 

(a-A) "Rede de aeroportos", um grupo de aeroportos devidamente designado como tal por um 

Estado-Membro e explorado pela mesma entidade gestora; 
 

b) "Entidade gestora do aeroporto", a entidade que, a par ou não de outras atividades, tem por 

missão, nos termos das disposições legislativas, regulamentares ou contratuais nacionais, 

administrar e gerir as infraestruturas de um aeroporto ou de uma rede de aeroportos e 

coordenar e supervisionar as atividades dos operadores presentes nos aeroportos ou na rede de 

aeroportos em causa; 
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c) "Utilizador do aeroporto", a pessoa singular ou coletiva que transporte por via aérea 

passageiros, correio e/ou carga, com partida ou destino ao aeroporto em causa; 

 

d) "Assistência em escala" ou "serviços de assistência em escala", os serviços prestados num 

aeroporto a um utilizador, tal como descritos no anexo; 

 

e) "Autoassistência", a situação em que um utilizador do aeroporto presta diretamente a si 

próprio serviços de assistência em escala de uma ou mais categorias e não celebra, sob 

nenhuma denominação, qualquer tipo de contrato com terceiros para prestação desses 

serviços6. 

 

– […] 

 

– […] 

 

Para efeitos do presente regulamento, os utilizadores do aeroporto não se consideram terceiros entre 

si quando: 

 

– um deles detenha uma participação maioritária no outro, ou  

 

– a mesma entidade detenha em cada um deles uma participação maioritária; 

 

f) "Prestador de serviços de assistência em escala", a pessoa singular ou coletiva que preste a 

terceiros serviços de assistência em escala de uma ou mais categorias; 

 

g) "Infraestrutura centralizada", as instalações e/ou os equipamentos específicos do aeroporto, 

incluindo, se for caso disso, os serviços necessários à boa administração dessas mesmas 

instalações e/ou equipamentos, que não podem, por motivos técnicos, ambientais, de custo ou 

de capacidade, ser divididos ou duplicados e cuja disponibilidade é essencial e necessária à 

prestação dos serviços de assistência em escala; 

 

                                                 
6 Será introduzido um considerando a esclarecer a relação entre a autoassistência e a partilha de 

códigos, franquia e alianças. 
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g-A) "Instalações aeroportuárias", as instalações e/ou os equipamentos que sejam utilizados para a 

prestação de assistência em escala no aeroporto e não sejam designados como "infraestrutura 

centralizada"; 

 

g-B) "Infraestruturas", o conjunto da infraestrutura centralizada e das instalações aeroportuárias; 

 

(g-C) "Entidade gestora das infraestruturas", a entidade gestora do aeroporto ou, se for o caso, 

qualquer outra entidade encarregada da gestão das infraestruturas; 

 

h) "Subcontratação", a celebração de um contrato por um prestador de serviços de assistência em 

escala, na qualidade técnica e organizacional de contratante principal, ou por um utilizador do 

aeroporto que pratique a autoassistência, com um terceiro designado "subcontratante", no 

âmbito do qual o subcontratante fica obrigado a prestar serviços de assistência em escala; 

 

i) […] 

 

j) "Autoridade supervisora independente", a autoridade notificada nos termos do artigo 11.º, 

n.º 4, da Diretiva 2009/12/CE. 

 

k) "Controlo", uma relação decorrente dos direitos, contratos ou outros meios, de direito ou de 

facto, que, separadamente ou em conjunto, conferem a possibilidade de exercer uma 

influência determinante sobre um prestador. 
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Capítulo II — Requisitos preliminares gerais 

 

Artigo 3.º 

Entidade gestora do aeroporto 

 

1. Sempre que a gestão e a exploração de um aeroporto sejam asseguradas por várias entidades 

distintas e, não por uma única, considera-se que cada uma delas faz parte da entidade gestora 

do aeroporto para efeitos da aplicação do presente regulamento. 

 

2. Sempre que houver uma única entidade gestora para vários aeroportos, cada um desses 

aeroportos deve ser considerado isoladamente para efeitos da aplicação do presente 

regulamento, exceto, quando aplicável, no caso de uma rede de aeroportos, para efeitos de 

aplicação do artigo 28.º, n.º 4. 

 

Artigo 4.º 

Comité de utilizadores 

 

1. Nos aeroportos que tenham registado, pelo menos em três anos consecutivos, um tráfego 

anual superior a dois milhões de passageiros ou a 50 000 toneladas de carga, a entidade 

gestora deve criar um comité composto por representantes dos utilizadores do aeroporto ou 

por organizações que os representem (comité de utilizadores). 

 

2. Os utilizadores do aeroporto têm o direito de participar nos trabalhos do comité ou, se assim o 

decidirem, de nele se fazerem representar por uma organização que designem para o efeito. 

No entanto, se forem representados por uma organização, esta não pode prestar serviços de 

assistência em escala no aeroporto. 

 

3. O comité de utilizadores deve fixar por escrito o seu regulamento interno, nomeadamente as 

regras de votação. 
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As regras de votação devem incluir disposições específicas para evitar que ocorram conflitos 

de interesses no comité em virtude da presença de utilizadores que prestam serviços de 

assistência em escala no aeroporto. Em especial, sempre que o comité de utilizadores for 

consultado durante o processo de seleção previsto nos artigos 8.º e 9.º, os utilizadores do 

aeroporto que tenham requerido autorização para prestar um ou mais serviços de assistência 

em escala a terceiros não têm direito a voto. 

 

4. […] 

 

a) […] 

 

b) […] 

 

5. A entidade gestora do aeroporto deve assegurar o secretariado do comité de utilizadores, 

devendo o secretariado conservar atas de cada reunião do comité. 
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Capítulo III — Abertura do mercado da assistência em escala 

 

SECÇÃO 1 AUTOASSISTÊNCIA 

 

Artigo 5.º 

Autoassistência 

 

Os utilizadores do aeroporto devem ser autorizados a praticar a autoassistência. 

 

SECÇÃO 2 ASSISTÊNCIA EM ESCALA A TERCEIROS 

 

Artigo 6.º 

Assistência em escala a terceiros 

 

1. Os prestadores de serviços de assistência em escala estabelecidos na UE devem ter livre 

acesso ao mercado da prestação de serviços de assistência em escala a terceiros nos 

aeroportos que tenham registado, pelo menos nos três anos anteriores, um tráfego anual 

superior a dois milhões de passageiros ou a 50 000 toneladas de carga. 

 

2. Nos aeroportos a que se refere o n.º 1, os Estados-Membros podem limitar o número de 

prestadores autorizados a prestar os serviços de assistência em escala das seguintes categorias: 

a) assistência a bagagem; 

b) assistência a operações em pista; 

c) assistência de combustível e óleo; 

d) assistência a carga e correio, no que se refere ao tratamento físico da carga e do correio 

entre o terminal e a aeronave, tanto à chegada como à partida como em trânsito.7 

                                                 
7 Será introduzido um considerando a esclarecer a situação específica dos prestadores de 

serviços porta a porta para o correio e a carga. 
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2-A. Nos aeroportos que tenham registado, pelo menos nos três anos anteriores, um tráfego anual 

superior a dois milhões de passageiros ou a 50 000 toneladas de carga mas inferior a cinco 

milhões de passageiros ou 100 000 toneladas de carga, os Estados-Membros não podem 

limitar o número de prestadores a menos de dois por categoria de serviços de assistência em 

escala.8 

 

2-B. Nos aeroportos que tenham registado, pelo menos nos três anos anteriores, um tráfego anual 

superior a cinco milhões de passageiros ou a 100 000 toneladas de carga, os Estados-

-Membros não podem limitar o número de prestadores a menos de três por categoria de 

serviços de assistência em escala. 

 

3. Nos aeroportos em que o número de prestadores esteja limitado a dois prestadores ou mais, ao 

abrigo do presente artigo ou do artigo 14.º, n.º 1, alíneas a) e c), pelo menos um dos 

prestadores autorizados não poderá ser direta ou indiretamente controlado: 

 

a) pela entidade gestora do aeroporto, 

 

b) por um utilizador do aeroporto que tenha transportado mais de 25 % dos passageiros ou 

da carga registados no aeroporto durante o ano anterior ao da seleção dos prestadores, 

nem 

 

c) por uma entidade que, direta ou indiretamente, controle a entidade gestora referida na 

alínea a) ou o utilizador referido na alínea b) ou seja por qualquer deles controlada. 

                                                 
8 Será introduzido um considerando a esclarecer que quando o mercado previr apenas um 

prestador, não há obrigação de abrir concurso. 
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4. Se o número de prestadores autorizados estiver limitado nos termos dos n.ºs 2-A e 2-B, os 

Estados-Membros não podem impedir nenhum utilizador do aeroporto, independentemente da 

parte do aeroporto que lhe esteja afetada, de beneficiar, para cada uma das categorias de 

serviços de assistência em escala sujeitas a limitação, de uma escolha efetiva, nas condições 

previstas nos n.ºs 2 e 3, entre pelo menos: 

 

– dois prestadores de serviços de assistência em escala, ou 

 

– três prestadores de serviços de assistência em escala nos aeroportos que tenham 

registado, pelo menos nos três anos anteriores, um tráfego anual superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 100 000 toneladas de carga. 

 

5. Quando o aeroporto atinja um dos limiares de tráfego de carga estabelecidos no presente 

artigo, sem todavia atingir o limiar de tráfego de passageiros correspondente, o presente 

regulamento não se aplica aos serviços de assistência em escala nem às infraestruturas das 

categorias reservadas exclusivamente a passageiros. 

 

 Quando o aeroporto atinja um dos limiares de tráfego de passageiros estabelecidos no 

presente artigo, sem todavia atingir o limiar de tráfego de carga correspondente, o presente 

regulamento não se aplica aos serviços de assistência em escala nem às infraestruturas das 

categorias reservadas exclusivamente a carga. 

 

6. Os aeroportos a que se referem os n.ºs 2-A e 2-B que registem posteriormente um tráfego 

anual abaixo dos limiares fixados naquelas disposições devem manter o respetivo mercado 

aberto a prestadores de assistência a terceiros enquanto o tráfego registado não ultrapassar 

esse limiar durante três anos consecutivos.  

 

7. […] 
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Artigo 7.º 

Seleção dos prestadores 

 

1. Os prestadores autorizados a prestar serviços de assistência em escala num aeroporto em que 

o seu número é limitado nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou do artigo 14.º, n.º 1, alíneas a), b) 

e c), devem ser selecionados por concurso transparente e não discriminatório, aberto a todas 

as partes interessadas. A entidade adjudicante pode dividir em subcategorias os serviços de 

assistência em escala e organizar um concurso distinto para cada subcategoria. 

 

2. A entidade adjudicante deve ser a entidade gestora do aeroporto, desde que esta não preste 

serviços idênticos de assistência em escala, não controle, direta nem indiretamente, nenhuma 

empresa que preste esses serviços nem tenha qualquer tipo de envolvimento em nenhuma 

dessas empresas. 

 

a)  […] 

 

b)  […] 

 

2-A. Nos casos em que o n.º 2 não seja aplicável, a entidade adjudicante deve ser uma autoridade 

competente, independente da entidade gestora do aeroporto. 

 

3. A entidade adjudicante deve assegurar que o comité de utilizadores e a entidade gestora do 

aeroporto tenham acesso a um resumo dos processos de candidatura, para que possam emitir 

um parecer adequado durante o processo de seleção. A entidade adjudicante deve assegurar-se 

de que não há informações confidenciais nos resumos dos processos de candidatura. 

 

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. 
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4. Depois de informar a Comissão, e sem prejuízo das regras da União em matéria de auxílios 

estatais, os Estados-Membros podem prever no caderno de encargos do concurso uma 

obrigação de serviço público a satisfazer pelos prestadores de serviços de assistência em 

escala para os aeroportos que sirvam regiões periféricas ou regiões em desenvolvimento do 

seu território, quando os prestadores não se mostrem interessados em prestar tais serviços sem 

apoio público (ou seja, concessão de direitos exclusivos ou pagamentos compensatórios), 

sendo esses aeroportos de importância capital para os Estados-Membros em termos de 

acessibilidade. 

 

5. O concurso deve ser aberto e publicado no Jornal Oficial da União Europeia. 

 

6. A entidade adjudicante deve proceder à seleção dos prestadores em duas fases: 

 

a) um processo de qualificação, para avaliar a adequação dos candidatos, descrito no 

artigo 8.º; e  

 

b) um processo de adjudicação, para selecionar o prestador ou prestadores autorizados, 

descrito no artigo 9.º. 

 

6-A. A entidade adjudicante deve informar o comité de utilizadores e, se for o caso, a entidade 

gestora do aeroporto das decisões adotadas nos termos dos artigos 7.º, 8.º, 9.º e 10.º.  

 

7. Se o concurso não permitir encontrar o número suficiente de prestadores nos termos do 

artigo 6.º, n.º 2, a entidade adjudicante deve abrir novo concurso no prazo de 18 meses a 

contar do termo do processo de concurso anterior. A entidade adjudicante pode, após consulta 

ao comité de utilizadores, prorrogar esse período até 36 meses, no máximo. 
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7-A. Se, por não se encontrar número suficiente de prestadores, se verificar temporariamente uma 

situação de monopólio na prestação de serviços de assistência em escala em determinado 

aeroporto, os Estados-Membros devem, na medida do necessário, regulamentar os preços dos 

serviços de assistência em escala em situação de monopólio temporário até que um segundo 

prestador inicie a prestação desses serviços no aeroporto. 

 

Artigo 8.º 

Processo de qualificação 

 

1. Se o número de prestadores for limitado nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou do artigo 14.º, 

n.º 1, alíneas a), b) e c), a entidade adjudicante deve, no quadro do processo de qualificação, 

verificar se os candidatos satisfazem um determinado número de critérios. A entidade 

adjudicante deve definir esses critérios mínimos após consulta ao comité de utilizadores e, se 

não for simultaneamente a entidade gestora do aeroporto, desta última.  

 

1-A. Os utilizadores do aeroporto que sejam candidatos a prestar assistência a terceiros ou que 

pratiquem a autoassistência no que se refere a pelo menos um dos serviços de assistência em 

escala postos a concurso não devem ser consultados no quadro do processo de qualificação no 

que respeita aos serviços por si prestados. 

 

2. Os critérios mínimos devem exigir, nomeadamente, que o candidato: 

 

a) obtenha, se for o caso, uma licença válida, emitida nos termos do Capítulo IV, relativo 

às licenças; e  

 

b) demonstre a sua capacidade para aplicar as disposições e as regras aplicáveis, incluindo 

a legislação laboral, os acordos coletivos aplicáveis, as regras de conduta do aeroporto e 

os requisitos de qualidade, e se comprometa por escrito a aplicar tais disposições e 

regras9. 

                                                 
9 Será introduzido um considerando a esclarecer que os acordos coletivos de trabalho aplicáveis 

ao pessoal da assistência em escala deverão ser os que são relevantes para a atividade 
específica levada a cabo no aeroporto em questão. 
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3. A entidade adjudicante deve fazer uma lista restrita dos candidatos que satisfazem os critérios 

do processo de qualificação. 

 

Artigo 9.º 

Processo de adjudicação 

 

1. Se o número de prestadores for limitado nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou do artigo 14.º, 

n.º 1, alíneas a), b) e c), a entidade adjudicante deve, no quadro do processo de adjudicação, 

selecionar um prestador ou prestadores da lista restrita de candidatos e conceder a autorização 

ao prestador ou prestadores selecionados após consulta, com base num resumo dos processos 

de candidatura, ao comité de utilizadores e, se não for simultaneamente a entidade gestora do 

aeroporto, desta última. O comité de utilizadores e/ou a entidade adjudicante do aeroporto 

podem entrevistar os candidatos. 

 

2. A seleção do prestador ou prestadores 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 definir os critérios de adjudicação após 

consulta ao comité de utilizadores e, se não for simultaneamente a entidade gestora do 

aeroporto, desta última. 

 

3. Os critérios de adjudicação devem compreender: 

 

a) a coerência e plausibilidade do plano de exploração, avaliadas para os três anos 

seguintes; 

 

b) o nível de qualidade das operações, avaliado com base num horário de voo 

representativo, descrito nos documentos relativos ao concurso, que inclua, caso se 

justifique, a utilização eficiente dos recursos humanos 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 e a disponibilidade prevista dos recursos materiais para a atividade 

proposta, e a capacidade de assegurar a sua manutenção e renovação; 
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d) a adequação dos recursos humanos planeados, em termos de experiência e aptidão dos 

trabalhadores e de adequação do programa de formação; 

 

e) a qualidade das tecnologias da informação e comunicação previstas; 

 

f) o procedimento proposto para o planeamento organizacional da atividade; 

 

g) os procedimentos e salvaguardas estabelecidos para assegurar o cumprimento das 

exigências em matéria de segurança; 

 

h) os procedimentos e salvaguardas estabelecidos para assegurar o cumprimento das 

exigências em matéria ambiental. 

 

4. A ponderação relativa dos critérios de adjudicação deve constar do anúncio de concurso e da 

documentação pertinente. A cada critério de adjudicação deve ser aplicada uma pontuação 

numa escala apropriada. A entidade adjudicante pode definir, para determinados critérios de 

adjudicação, 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 na documentação pertinente. A entidade 

adjudicante não pode eliminar critérios de adjudicação, acrescentar 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 obtiver o maior número de pontos e também o número mínimo de 

pontos exigido para determinados critérios de adjudicação. 

 

6. Os utilizadores do aeroporto que sejam candidatos a prestar assistência a terceiros ou que 

pratiquem a autoassistência no que se refere a pelo menos um dos serviços de assistência em 

escala postos a concurso não devem ser consultados no quadro do processo de adjudicação no 

que respeita aos serviços por si prestados. 

 

7. A entidade adjudicante deve assegurar a publicação da decisão de adjudicação e a respetiva 

fundamentação. 
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Artigo 10.º 

Período de seleção e cessação da atividade 

 

1. Se o número de prestadores for limitado nos termos do artigo 6.º, n.º 2, ou do artigo 14.º, 

n.º 1, alíneas a), b) e c), os prestadores de serviços de assistência em escala devem ser 

autorizados por um período mínimo de sete anos e máximo de dez anos. O período exato para 

o qual os prestadores são autorizados e a data de início das atividades devem ser claramente 

indicados no anúncio de concurso. 

 

2. [...] 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 perde a validade. Nesse caso, os 

Estados-Membros podem impor sanções pecuniárias ao prestador e conferir autorização ao 

prestador que tiver obtido o segundo maior número de pontos nos termos do artigo 9.º, n.º 5. 

 

3. A entidade adjudicante deve ter em conta o termo do período da autorização e assegurar que 

os prestadores selecionados na sequência de novo concurso ficam autorizados a iniciar as suas 

atividades no dia seguinte ao último dia do período de autorização do prestador ou prestadores 

selecionados anteriormente. 

 

4. Sempre que o prestador cesse a sua atividade antes do termo do período para o qual tiver sido 

autorizado, deve proceder-se à sua substituição com base no processo de seleção previsto 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 no mínimo seis meses antes da 

cessação da atividade no aeroporto. Os Estados-Membros podem impor sanções pecuniárias 

ao prestador se este não informar a entidade adjudicante com antecedência de pelo menos seis 

meses, salvo se comprovar motivo de força maior. 
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5. Sempre que o prestador cesse a sua atividade antes do termo do período para o qual tiver sido 

autorizado sem dar tempo a que a entidade adjudicante selecione novo prestador antes da 

cessação da sua atividade no aeroporto, daí resultando um monopólio ou duopólio temporário 

para determinados serviços de assistência em escala no aeroporto, os Estados-Membros 

devem autorizar, por um prazo limitado não superior a doze meses, outro prestador a prestar 

serviços de assistência em escala nesse aeroporto, sem recorrer ao processo de seleção 

previsto nos artigos 7.º, 8.º e 9.º e no presente artigo. 

 

5-A. Se não conseguirem encontrar prestador para esse prazo limitado, os Estados-Membros 

devem, na medida do necessário, regulamentar os preços dos serviços de assistência em escala 

em situação de monopólio temporário até que um novo prestador inicie a prestação desses 

serviços no aeroporto. 

 

6. […] 

 

7. […] 

 

Artigo 11.º 

Entidade gestora do aeroporto na qualidade de prestadora de serviços de assistência em 

escala 

 

1. Sempre que o número de prestadores de serviços de assistência em escala for limitado nos 

termos do artigo 6.º, n.º 2, a entidade gestora do aeroporto pode prestar ela própria serviços de 

assistência em escala sem recorrer ao processo de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º. Do 

mesmo modo, pode autorizar uma empresa a prestar serviços de assistência em escala no 

aeroporto sem recorrer a esse processo, caso: 

 

a) controle direta ou indiretamente a empresa;  

 

b) seja direta ou indiretamente controlada pela empresa. 
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2. Quando a entidade gestora do aeroporto for simultaneamente prestadora de serviços de 

assistência em escala nas condições previstas no n.º 1 e deixe de satisfazer tais condições,  

poderá continuar a prestar os serviços de assistência em escala nessa qualidade durante um 

prazo de cinco anos sem recorrer ao processo de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º. O 

prestador deve informar a entidade adjudicante da cessação da atividade no mínimo seis 

meses antes do fim do prazo de cinco anos. Os Estados-Membros podem impor sanções 

pecuniárias ao prestador se este não informar a entidade adjudicante com antecedência de pelo 

menos seis meses. Não devem ser impostas sanções pecuniárias se o prestador provar motivo 

de força maior. Se o prestador cessar a sua atividade antes do fim do prazo de cinco anos, 

aplica-se o disposto no artigo 10.º, n.ºs 4 e 5. 

 

Artigo 12.º 

Manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de pessoal para serviços 

sujeitos a restrições de acesso ao mercado 

 

1. O presente artigo aplica-se apenas aos serviços de assistência em escala para os quais os 

Estados-Membros tenham limitado o número de prestadores nos termos do artigo 6.º ou do 

artigo 14.º. O presente artigo não prejudica o disposto no artigo 40.º e não se aplica nos casos 

em que é aplicável a Diretiva 2001/23/CE. 

 

1-A. Os Estados-Membros podem confiar aos parceiros sociais, ao nível apropriado, a tarefa de 

definir por meio de acordo negociado as modalidades práticas de execução do presente artigo. 

 

2. Quando, na sequência do processo de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º, o prestador de 

serviços de assistência em escala a que se refere o n.º 1 perca a sua autorização para prestar 

esses serviços, os Estados-Membros podem exigir que o prestador ou prestadores que lhe 

sucedam proporcionem ao pessoal anteriormente contratado para a prestação dos serviços os 

direitos de que beneficiaria caso se tivesse verificado uma transferência na aceção da 

Diretiva 2001/23/CE do Conselho. 



8050/12  CM/ml 26 
ANEXO DG C I C PT 

3. Os Estados-Membros devem limitar a exigência prevista no n.º 2 aos trabalhadores do 

prestador anterior implicados na prestação dos serviços para os quais o referido prestador tiver 

perdido a autorização. 

 

4. Os Estados-Membros devem limitar a exigência prevista no n.º 2 de modo a que seja 

proporcional ao volume de atividade efetivamente transferido para o outro ou outros 

prestadores. 

 

5. Se os Estados-Membros impuserem a exigência prevista no n.º 2, os documentos relativos ao 

concurso para o processo de seleção previsto nos artigos 7.º a 10.º devem compreender uma 

lista do pessoal afetado e fornecer as informações necessárias referentes aos direitos 

contratuais dos trabalhadores e às condições em que estes são considerados vinculados aos 

serviços em questão. 

 

6. Se, em casos distintos do previsto no n.º 2, um prestador de serviços de assistência em escala 

deixar de prestar a um utilizador do aeroporto serviços que representem parte importante da 

sua atividade de assistência em escala, ou se um utilizador do aeroporto que pratique a 

autoassistência decidir cessar essa atividade, os Estados-Membros podem exigir que o 

prestador ou prestadores ou o utilizador que lhes sucedam proporcionem ao pessoal 

anteriormente contratado para a prestação dos serviços os direitos de que beneficiaria caso se 

tivesse verificado uma transferência na aceção da Diretiva 2001/23/CE do Conselho. 

 

7. Os Estados-Membros devem limitar a exigência prevista no n.º 6 aos trabalhadores do 

prestador anterior implicados na prestação dos serviços de assistência em escala que o 

referido prestador tiver deixado de prestar. 

 

8. Os Estados-Membros devem limitar a exigência prevista no n.º 6 aos trabalhadores do 

utilizador do aeroporto que pratica a autoassistência implicados na prestação dos serviços de 

assistência em escala que este decida deixar de prestar a si próprio [...]. 
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9. Os Estados-Membros devem 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. 

 

10. […] 

 

11. Os Estados-Membros devem informar a Comissão das medidas que adotem nos termos do 

presente artigo. 

 

Artigo 13.º 

Aeroportos insulares 

 

Para a seleção dos prestadores de serviços de assistência em escala num aeroporto nos termos dos 

artigos 7.º a 10.º, os Estados-Membros podem incluir no caderno de encargos uma obrigação de 

serviço público para outros aeroportos localizados no seu território, desde que: 

 

a) esses aeroportos se localizem em ilhas da mesma região geográfica; 

 

b) cada um desses aeroportos tenha um volume de tráfego igual ou superior a 100 000 

passageiros por ano; e  

 

c) a inclusão de tal obrigação no caderno de encargos seja aprovada pela Comissão. 

 

A decisão que aprova a inclusão da obrigação de serviço público constitui um ato de execução e é 

adotada pelo procedimento consultivo previsto no artigo 43.º, n.º 2. O presente artigo não prejudica 

as regras da União em matéria de auxílios estatais. 

 



8050/12  CM/ml 28 
ANEXO DG C I C PT 

Secção 3 Derrogações relativas à autoassistência e à assistência em escala a terceiros 

 

Artigo 14.º 

Derrogações 

 

1. Quando, em determinado aeroporto, por condicionalismos específicos de espaço ou de 

capacidade disponível, devidos nomeadamente ao congestionamento e à taxa de utilização do 

espaço, seja impossível abrir o mercado e/ou exercer a autoassistência nas proporções 

previstas no presente regulamento, os Estados-Membros podem decidir: 

 

a) limitar a um mínimo de dois o número de prestadores para uma ou mais das categorias 

de serviços de assistência em escala distintas das referidas no artigo 6.º, n.º 2, em todo 

ou em parte do aeroporto, sendo aplicável o disposto no artigo 6.º, n.º 3; 

 

b) reservar a um único prestador uma ou mais das categorias de serviços de assistência em 

escala referidas no artigo 6.º, n.º 2, nos aeroportos com um tráfego anual superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 toneladas de carga; 

 

c) limitar a um ou dois prestadores uma ou mais das categorias de serviços de assistência 

em escala referidas no artigo 6.º, n.º 2, nos aeroportos com um tráfego anual superior a 

cinco milhões de passageiros ou a 100 000 toneladas de carga, aplicando-se o artigo 6.º, 

n.º 3, em caso de limitação a dois prestadores;  

 

d) reservar a um número limitado de utilizadores do aeroporto o exercício da 

autoassistência a que se refere o artigo 5.º, desde que esses utilizadores sejam 

selecionados com base em critérios pertinentes, objetivos, transparentes e não-

-discriminatórios; 
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2. Todas as derrogações concedidas ao abrigo do n.º 1 devem: 

 

a) especificar a categoria ou categorias de serviços de assistência em escala para as quais é 

concedida a derrogação e os condicionalismos específicos de espaço ou de capacidade 

disponível que a justificam; 

 

b) ser acompanhadas de um plano de medidas adequadas destinadas a superar esses 

condicionalismos, incluindo uma escala indicativa dos tempos de entrega. 

 

3. As derrogações não devem: 

 

a) dar origem a distorções da concorrência entre prestadores de serviços de assistência em 

escala e/ou utilizadores do aeroporto que pratiquem a autoassistência; 

 

b) ser mais amplas do que o necessário. 

 

4. Os Estados-Membros devem notificar a Comissão de qualquer derrogação que tencionem 

conceder ao abrigo do n.º 1, bem como dos motivos que a justificam, pelo menos seis meses 

antes da sua entrada em vigor. 

 

5. Recebidas as notificações, a Comissão publicará no Jornal Oficial da União Europeia um 

resumo das decisões notificadas e convidará as partes interessadas a manifestarem-se. 

 

6. A Comissão deve apreciar cuidadosamente as decisões de derrogação notificadas pelos 

Estados-Membros. Para o efeito, deve proceder a uma análise aprofundada da situação e ao 

estudo das medidas notificadas pelos Estados-Membros, a fim de verificar a existência dos 

condicionalismos invocados e a impossibilidade de abertura do mercado e/ou de exercício da 

autoassistência nas proporções previstas no presente regulamento. 
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7. Na sequência desta análise, e após consulta ao Estado-Membro interessado, a Comissão pode 

aprovar a decisão do Estado-Membro, ou opor-se-lhe se considerar que os condicionalismos 

invocados não existem ou não têm gravidade que justifique a derrogação. Depois de consultar 

o Estado-Membro, a Comissão pode também exigir-lhe que altere o alcance da derrogação ou 

a limite apenas às partes do aeroporto em que comprovadamente se verifiquem os 

condicionalismos invocados. 

 

8. A decisão da Comissão deve ser tomada no prazo de seis meses a contar da notificação 

integral pelo Estado-Membro e publicada no Jornal Oficial da União Europeia. 

 

9. As decisões de execução referidas nos n.ºs 7 e 8 são adotadas pelo procedimento consultivo 

previsto no artigo 43.º, n.º 2. 

 

10. As derrogações concedidas pelos Estados-Membros nos termos do n.º 1 não podem ter 

duração superior a três anos, excetuando as concedidas nos termos das alíneas b) e c) do 

mesmo número. Pelo menos seis meses antes do termo desse período, o Estado-Membro deve 

tomar nova decisão relativamente a cada pedido de derrogação, à qual são igualmente 

aplicáveis as disposições do presente artigo. 

 

11. As derrogações concedidas pelos Estados-Membros nos termos do n.º 1, alíneas b) e c), não 

podem ter duração superior a dois anos. No entanto, os Estados-Membros podem, à luz das 

considerações referidas no n.º 1, solicitar que esse período seja prolongado por dois anos. A 

Comissão decide desses pedidos. As decisões de execução são adotadas pelo procedimento 

consultivo previsto no artigo 43.º, n.º 2. 
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Artigo 15.º 

Consultas aos prestadores de serviços de assistência em escala e aos utilizadores do aeroporto 

 

A entidade gestora do aeroporto deve organizar com o comité de utilizadores e as empresas que 

prestam serviços de assistência em escala um processo de consulta sobre a aplicação do presente 

regulamento. A consulta deve incidir, nomeadamente, sobre a qualidade dos serviços e o preço dos 

serviços de assistência em escala que tenham sido objeto de derrogação nos termos do artigo 14.º, 

n.º 1, alíneas b) e c), bem como sobre as regras da sua prestação. Deve ser realizada uma reunião de 

consulta pelo menos uma vez por ano. A entidade gestora do aeroporto deve lavrar ata da reunião, a 

qual será enviada à Comissão a pedido desta. 

 

Capítulo IV — Licenças 

 

Artigo 16.º 

Licenças nos Estados-Membros da UE 

 

 

Nos aeroportos que tenham registado um tráfego anual superior a dois milhões de passageiros ou a 

50 000 toneladas de carga em, pelo menos, três anos consecutivos, os Estados-Membros podem 

sujeitar a atividade de assistência em escala de um prestador deste tipo de serviços ou de um 

utilizador que pratique a autoassistência à condição de estes obterem uma licença emitida por uma 

autoridade competente ("autoridade de licenciamento") independente da entidade gestora do 

aeroporto. 

[…] 

[…] 
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Artigo 17.º 

Critérios para a concessão de licenças 

 

1. Quando o Estado-Membro, ou, se for o caso, a autoridade de licenciamento emite uma 

licença, esta deve obedecer a critérios que tenham em conta os seguintes elementos: 

 

a) […] 

 

(a-A) o cumprimento, ou cumprimento previsível, dos requisitos estabelecidos no presente 

regulamento e das disposições nacionais do Estado-Membro em que o requerente opere, 

em matéria de: 

 

– proteção social; 

 

– proteção do ambiente, e  

 

– segurança do aeroporto, incluindo a segurança das instalações, das aeronaves, do 

equipamento e das pessoas; 

 

b) […] 

 

c) o cumprimento das condições financeiras por parte do requerente, nomeadamente, não 

incorrer num processo de insolvência ou afim ou não se encontrar em situação de 

falência, tendo apresentado, para o demonstrar, as suas contas auditadas relativas aos 

dois exercícios financeiros anteriores, se for caso disso, bem como assegurar a 

sustentabilidade das suas operações, tendo apresentado, para o demonstrar, um plano de 

atividades para, pelo menos, os dois primeiros anos de funcionamento; 

 

d) a prova da honorabilidade do requerente, nomeadamente um comprovativo do 

pagamento dos impostos e contribuições para a segurança social, respeitantes ao ano 

transcorrido, devidos aos Estados-Membros em que exerça atividade, ou, no caso de 

uma empresa proveniente de um país terceiro não exercer qualquer atividade na União, 

ao seu país de origem; 
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e) uma política de pessoal que assegure que os atuais e futuros trabalhadores tenham a 

formação e a experiência profissional necessárias ao desempenho da atividade a que o 

requerente se candidata. 

 

f) […] 

 

g) […] 

 

[Artigos 18.º a 24.º suprimidos] 

 

 

Artigo 25.º 

Processo de licenciamento 

 

1. O processo de concessão das licenças deve ser transparente e não discriminatório e não pode 

reduzir, na prática, o acesso ao mercado nem a liberdade de exercício da autoassistência a um 

nível inferior ao previsto no presente regulamento. 

 

1-A. A autoridade de licenciamento deve tomar decisão sobre os pedidos apresentados logo que 

possível, e o mais tardar dois meses após a apresentação de todas as informações necessárias, 

tomando em consideração todos os elementos de prova disponíveis. A decisão da autoridade 

de licenciamento deve ser comunicada ao requerente e às autoridades de licenciamento dos 

outros Estados-Membros. O indeferimento do pedido deve ser fundamentado. 

 

2. […] 

 

3. Os procedimentos e a lista das licenças emitidas devem ser publicados pela autoridade de 

licenciamento. 

 

[Artigo 26.º suprimido] 
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Capítulo V — Obrigações das entidades gestoras das infraestruturas  

 

Artigo 27.º 

Acesso às infraestruturas 

 

1. Os prestadores de serviços de assistência em escala e os utilizadores do aeroporto que 

praticam a autoassistência devem ter livre acesso às infraestruturas na medida do necessário 

para exercerem a sua atividade. A entidade gestora das infraestruturas pode subordinar esse 

acesso a certas condições, que devem ser pertinentes, objetivas, transparentes e não 

discriminatórias. 

 

2. Os espaços disponíveis no aeroporto para a assistência em escala devem ser distribuídos pelos 

diversos prestadores destes serviços e pelos utilizadores do aeroporto que praticam a 

autoassistência, incluindo os novos operadores, na medida do necessário para o exercício dos 

seus direitos e para permitir uma concorrência leal e efetiva, com base em regras e critérios 

pertinentes, objetivos, transparentes e não-discriminatórios. 

 

Artigo 27.º-A 

Infraestrutura centralizada 

 

1. O disposto no presente artigo aplica-se apenas aos aeroportos que tenham registado, pelo 

menos nos três anos anteriores, um tráfego anual superior a dois milhões de passageiros ou a 

50 000 toneladas de carga. 

 

2. [transferido para o n.º 9] 

 

3. A gestão das infraestruturas centralizadas pode ser reservada à entidade gestora das 

infraestruturas, a qual pode obrigar os prestadores de serviços de assistência em escala e os 

utilizadores do aeroporto que praticam a autoassistência a utilizá-la. A gestão das 

infraestruturas centralizadas deve ser transparente, objetiva e não discriminatória.  
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4. A entidade gestora do aeroporto, ou, se for o caso, a autoridade pública ou outra entidade que 

controle a entidade gestora, deve decidir quais as infraestruturas a centralizar, numa base 

objetiva e após consulta ao comité de utilizadores e às empresas que prestam serviços de 

assistência em escala no aeroporto.  

 

 A entidade gestora do aeroporto, ou, se for o caso, a autoridade pública ou qualquer outra 

entidade que controle a entidade gestora, deve assegurar que as infraestruturas abrangidas pela 

definição de "infraestrutura centralizada" sejam designadas como tal e satisfaçam as 

exigências estabelecidas no presente capítulo no que diz respeito às infraestruturas 

centralizadas. 

 

5. Se o comité de utilizadores emitir um parecer contrário à decisão de centralizar ou não 

centralizar tomada pela entidade gestora do aeroporto, pode solicitar à autoridade supervisora 

independente ou a qualquer outra autoridade competente do Estado-Membro em causa, 

independente da entidade gestora do aeroporto ("a autoridade independente"), que decida se 

as infraestruturas em causa devem ou não ser centralizadas e em que medida. 

 

6. [Transferido para o artigo 27.º] 

 

7. [Transferido para o artigo 27.º] 

 

8. Se, nos termos do n.º 5, for submetida à apreciação da autoridade independente uma decisão 

sobre o âmbito das infraestruturas centralizadas, esta não produz efeitos enquanto a autoridade 

independente não tiver analisado a questão. No prazo de quatro semanas após a questão ter 

sido submetida à sua apreciação, a autoridade independente deve tomar uma decisão 

provisória sobre a entrada em vigor do âmbito das infraestruturas centralizadas, a não ser que 

a decisão final possa ser tomada dentro do mesmo prazo. Para tomar as suas decisões, a 

autoridade independente ou qualquer outra autoridade competente deve analisar a 

fundamentação apresentada por cada uma das partes em relação ao âmbito das infraestruturas 

centralizadas. 
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9. Se a utilização das infraestruturas centralizadas estiver sujeita ao pagamento de uma taxa de 

assistência em escala, nos termos do artigo 28.º, a entidade gestora do aeroporto deve publicar 

uma lista das infraestruturas centralizadas do aeroporto. Nos casos em que seja outro 

organismo o responsável pela gestão das infraestruturas centralizadas, deverá comunicar a 

lista das infraestruturas centralizadas à entidade gestora do aeroporto para efeitos de 

publicação. 

 

Artigo 28.º 

Taxas de utilização das infraestruturas na assistência em escala  

 

1. O disposto no presente artigo aplica-se apenas aos aeroportos que tenham registado, pelo 

menos nos três anos anteriores, um tráfego anual superior a dois milhões de passageiros ou a 

50 000 toneladas de carga. 

 

2. Se a utilização das infraestruturas estiver sujeita a uma taxa de assistência em escala, a 

entidade gestora das infraestruturas deve assegurar que o nível das taxas de assistência em 

escala seja estabelecido com base em critérios pertinentes, objetivos, transparentes e não 

discriminatórios. 

 

3. A entidade gestora das infraestruturas deve ter o direito de recuperar os custos incorridos e 

obter uma rendibilidade razoável do ativo a partir das taxas cobradas pela assistência em 

escala. As taxas de assistência em escala devem constituir a contrapartida por um serviço 

prestado. 

 

4. As taxas de assistência em escala a que se refere o n.º 2 devem ser fixadas a nível de cada 

aeroporto após consulta ao comité de utilizadores ou aos utilizadores do aeroporto, aos 

representantes ou às associações a que se refere o artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva 2009/12 e às 

empresas que prestem serviços de assistência em escala no aeroporto. No caso de uma rede de 

aeroportos, os Estados-Membros podem autorizar a entidade gestora da rede a criar um 

sistema de taxas comum e transparente para abranger as infraestruturas dos aeroportos que 

façam parte da rede de aeroportos. 
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4-A. Salvo decisão em contrário tomada na última consulta, a entidade gestora das infraestruturas 

deve informar o comité de utilizadores ou os utilizadores do aeroporto, os representantes ou as 

associações a que se refere o artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva 2009/12 e as empresas que prestem 

serviços de assistência em escala no aeroporto, pelo menos uma vez por ano, dos 

componentes que servem de base à determinação das taxas de assistência em escala. As 

informações prestadas devem compreender, no mínimo: 

 

a) a lista dos diversos serviços e infraestruturas disponibilizados em contrapartida das 

taxas de assistência em escala; 

 

b) a metodologia utilizada para a fixação das taxas de assistência em escala; 

 

c) a estrutura dos custos totais associados às instalações e serviços a que dizem respeito as 

taxas de assistência em escala; 

 

d) as receitas provenientes das diferentes taxas de assistência em escala, o custo total dos 

serviços por elas abrangidos; 

 

e) o eventual financiamento público das instalações e serviços abrangidos pelas taxas; 

 

ee) as previsões relativas à situação do aeroporto no que diz respeito às taxas cobradas pela 

assistência em escala, ao aumento do tráfego e aos investimentos em infraestruturas 

propostos; 

 

ef) a utilização efetiva das infraestruturas num determinado período; e  

 

f) os resultados previstos de investimentos de vulto propostos, em termos dos seus efeitos 

sobre a capacidade do aeroporto. 
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4-B. Se existir um acordo plurianual entre os utilizadores do aeroporto e a entidade gestora das 

infraestruturas, as consultas realizam-se nos termos desse mesmo acordo. Os Estados-

-Membros reservam-se o direito de solicitar consultas mais frequentes. 

 

4-C. Sob reserva do disposto na legislação nacional, as informações prestadas a título do n.º 4-A 

são consideradas confidenciais ou economicamente sensíveis e tratadas nessa conformidade. 

Se a entidade gestora das infraestruturas for cotada na Bolsa, é respeitada, nomeadamente, a 

regulamentação aplicável à Bolsa. 

 

5. A entidade gestora do aeroporto deve publicar os níveis das taxas de assistência em escala, 

nomeadamente uma lista pormenorizada dos serviços prestados. Nos casos em que seja outra 

a entidade responsável pela gestão das infraestruturas, essa entidade deve comunicar à 

entidade gestora do aeroporto os níveis das taxas de assistência em escala, nomeadamente 

uma lista pormenorizada dos serviços prestados, para efeitos de publicação. 

 

6. Se discordarem da taxa de assistência em escala fixada pela entidade gestora das 

infraestruturas, o comité de utilizadores ou os utilizadores do aeroporto, os representantes ou 

associações a que se refere o artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva 2009/12, podem solicitar à 

autoridade supervisora independente do Estado-Membro em causa que decida do nível da taxa 

de assistência em escala. 

 

7. Se for submetida à apreciação da autoridade supervisora independente a que se refere o n.º 6 

uma decisão sobre o nível das taxas de assistência em escala, esta não produz efeitos enquanto 

a autoridade supervisora independente não tiver analisado a questão. No prazo de quatro 

semanas após a questão ter sido submetida à sua apreciação, a autoridade supervisora 

independente deve tomar uma decisão provisória sobre a entrada em vigor dos níveis das 

taxas de assistência em escala, a não ser que a decisão final possa ser tomada dentro do 

mesmo prazo. Para tomar as suas decisões, a autoridade supervisora independente deve 

analisar a fundamentação apresentada por cada uma das partes em relação ao nível das taxas 

de assistência em escala. 
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8. Os Estados-Membros podem decidir não aplicar os n.ºs 6 e 7 no que se refere às alterações do 

nível ou da estrutura das taxas de assistência em escala nos aeroportos em que exista um 

processo obrigatório nos termos da legislação nacional segundo o qual as taxas de assistência 

em escala, ou o seu nível máximo, são determinados ou aprovados pela autoridade 

supervisora independente. Os procedimentos, condições e critérios aplicados pelos Estados-

-Membros para efeitos do presente número devem ser pertinentes, objetivos, não 

discriminatórios e transparentes. 

 

Artigo 28.ºｭA 

Decisões sobre as infraestruturas centralizadas e o nível das taxas de assistência em escala 

 

1. Os Estados-Membros devem garantir que, a respeito dos diferendos a que se referem o 

artigo 27.º-A, n.ºs 5 e 8, e o artigo 28.º, n.ºs 6 e 7, sejam tomadas medidas para: 

a) estabelecer um procedimento para a resolução de diferendos entre as partes; 

 

b) determinar as condições em que os diferendos  podem ser submetidos à apreciação da 

autoridade supervisora independente. A autoridade supervisora independente deve, 

nomeadamente, rejeitar as reclamações que não considere devidamente fundamentadas 

ou documentadas;  e  

 

c) determinar os critérios segundo os quais os diferendos serão avaliados com vista à sua 

resolução. 

 

2. Sem prejuízo do artigo 27.º-A, n.º 8, e do artigo 28.º, n.º 7, a autoridade supervisora 

independente ou a autoridade competente tomará uma decisão final o mais rapidamente 

possível, sem exceder o prazo de quatro meses a contar da data em que a questão tenha sido 

submetida à sua apreciação. Em casos excecionais devidamente justificados, este prazo pode 

ser prorrogado por dois meses. As decisões da autoridade supervisora independente ou da 

autoridade competente são vinculativas, sem prejuízo de revisão parlamentar ou judicial, 

consoante a legislação aplicável nos Estados-Membros. 
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Artigo 29.º 

Separação contabilística 

 

1. Nos aeroportos que tenham registado, pelo menos nos três anos anteriores, um tráfego anual 

superior a dois milhões de passageiros ou a 50 000 toneladas de carga, a entidade gestora das 

infraestruturas, deve, caso preste serviços de assistência em escala a terceiros, fazer uma 

separação contabilística entre as suas atividades de assistência em escala e as demais 

atividades. Esta contabilidade separada deve compreender demonstrações de resultados e 

balanços separados. 

 

2. […] 

 

3. As entidades que prestem serviços de assistência em escala a que se refere o n.º 1 não podem 

beneficiar de subvenções cruzadas, provenientes de atividades aeronáuticas relacionadas com 

a gestão das infraestruturas aeroportuárias, ou de atividades aeronáuticas relacionadas com a 

gestão das infraestruturas centralizadas, que lhes permitam reduzir os preços que cobram 

pelos serviços de assistência em escala prestados a terceiros. 

 

4. Para efeitos do presente artigo, entende-se por "atividades aeronáuticas" da entidade gestora 

do aeroporto as atividades que esta exerça no respetivo aeroporto e que estejam relacionadas 

com a prestação de serviços ou a disponibilização de infraestruturas aos utilizadores do 

aeroporto, aos prestadores de serviços de assistência em escala na sua atividade de transporte 

aéreo, ou aos passageiros que utilizam o aeroporto, tais como a cobrança de taxas 

aeroportuárias, a afetação de infraestruturas e instalações e as medidas de segurança no 

aeroporto. As atividades extra-aeronáuticas compreendem atividades exercidas no setor 

imobiliário ou noutro setor distinto do transporte aéreo. 
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5. No final de cada exercício financeiro, deve ser verificada por um auditor independente a 

existência da separação contabilística prevista no n.º 1 e a inexistência das subvenções 

cruzadas a que se refere o n.º 3. Se exercer atividades de assistência em escala, a entidade 

gestora das infraestruturas deve prestar à autoridade competente provas de que a referida 

verificação foi realizada todos os anos. Se receberem subvenções cruzadas provenientes de 

atividades extra-aeronáuticas, as entidades que prestam serviços de assistência em escala a 

que se refere o n.º 1 devem demonstrar a conformidade dessas subvenções com o disposto no 

n.º 3. 

 

Capítulo VI — Coordenação de atividades e normas aplicáveis 

 

Artigo 30.º 

Função da entidade gestora do aeroporto na coordenação dos serviços de assistência em escala 

 

1. A entidade gestora do aeroporto é responsável pela boa coordenação das atividades de 

assistência em escala no aeroporto. Na qualidade de coordenadora 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 autoassistência cumpram 

as regras de conduta do aeroporto previstas no artigo 31.º. 

 

2. Além disso, nos aeroportos que tenham registado um tráfego anual superior a cinco milhões 

de passageiros ou a 100 000 toneladas de carga durante, pelo menos, três anos consecutivos: 

 

a) as operações dos prestadores de serviços de assistência em escala e dos utilizadores do 

aeroporto que pratiquem a autoassistência devem satisfazer as normas mínimas 

previstas no artigo 32.º; 

 

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 

autoassistência sejam coordenadas segundo um plano de contingência adequado e, 

quando aplicável, segundo um processo decisório cooperativo (CDM), nos termos do 

Anexo II. 
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3. […] 

 

4. A entidade gestora do aeroporto deve apresentar anualmente à Comissão um relatório sobre a 

aplicação das medidas previstas no n.º 2, o qual deve respeitar as especificações definidas 

num ato de execução a adotar de acordo com o procedimento de exame a que se refere o 

artigo 43.º, n.º 3. A Comissão pode pedir ao órgão de análise do desempenho do Eurocontrol 

que lhe forneça um relatório consolidado. 

 

5. Se se justificar, a entidade gestora do aeroporto deve informar a autoridade que concedeu a 

licença de quaisquer problemas ocorridos no aeroporto com os prestadores de serviços de 

assistência em escala ou com os utilizadores que praticam a autoassistência. 

 

6. O disposto no presente artigo não prejudica as regras de concorrência da UE. 

 

Artigo 31.º 

Regras de conduta 

 

1. […] 

 

2. O Estado-Membro interessado, a entidade gestora do aeroporto, a autoridade pública ou outra 

entidade que controle o aeroporto pode estabelecer regras de conduta para garantir o bom 

funcionamento do aeroporto. 

 

2-A. […] 
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3. As regras de conduta devem observar os seguintes princípios: 

 

a) Ser aplicadas de forma não discriminatória aos diferentes prestadores de serviços de 

assistência em escala e utilizadores do aeroporto; 

 

b) Estar relacionadas com o objetivo pretendido; 

 

c) Não reduzir, na prática, o acesso ao mercado nem a liberdade de exercício da 

autoassistência a um nível inferior ao previsto no presente regulamento. 

 

4. O Estado-Membro pode, eventualmente sob proposta da entidade gestora do aeroporto: 

 

a) exigir o pagamento de sanções pecuniárias, restringir ou proibir as atividades do 

prestador de serviços de assistência em escala ou do utilizador do aeroporto que 

pratique a autoassistência, caso o prestador ou o utilizador não cumpra as regras de 

conduta a que se referem os n.ºs 1 e 2. O Estado-Membro deve informar a Comissão e, 

se for o caso, a autoridade de licenciamento competente das medidas que tomar ao 

abrigo do presente número; 

 

b) impor aos prestadores de serviços de assistência em escala com atividades no aeroporto 

que participem de forma equitativa e não discriminatória no cumprimento das 

obrigações de serviço público previstas nas disposições legislativas ou regulamentares 

nacionais, nomeadamente a obrigação de garantir a continuidade dos serviços. 

 

Artigo 32.º 

Normas mínimas 

 

1. Para efeitos do presente artigo, entende-se por "normas mínimas" os requisitos mínimos 

aplicáveis aos serviços de assistência em escala. 
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2. Nos aeroportos que tenham registado, pelo menos nos três anos anteriores, um tráfego anual 

superior a cinco milhões de passageiros ou a 100 000 toneladas de carga, a entidade gestora 

do aeroporto, ou, se for o caso, o Estado-Membro, a autoridade pública ou outra entidade que 

controle o aeroporto, deve definir as normas mínimas de desempenho dos serviços de 

assistência em escala. Essas normas devem ter em conta e respeitar as regras de segurança e 

os acordos e sistemas de gestão do operador do aeroporto e operadores afetados, nos termos 

do Regulamento (CE) n.º 216/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho.10 

 

3. Os prestadores de serviços de assistência em escala e os utilizadores do aeroporto que 

pratiquem a autoassistência devem respeitar as referidas normas mínimas. O Estado-Membro 

ou, se for o caso, a entidade gestora do aeroporto, pode exigir que os prestadores de serviços 

de assistência em escala e os utilizadores do aeroporto que pratiquem a autoassistência criem 

e ponham em prática um sistema de gestão de segurança que corresponda à dimensão da 

empresa e à natureza e complexidade das respetivas atividades, seja compatível com os 

sistemas de gestão do operador do aeroporto e cumpra os demais requisitos de segurança 

estabelecidos no direito nacional ou da União. Além disso, os utilizadores do aeroporto e os 

prestadores de serviços de assistência em escala devem respeitar as normas mínimas nas suas 

relações contratuais. 

 

4. As normas mínimas devem abranger os seguintes domínios: o desempenho operacional, a 

formação, a informação e assistência aos passageiros, em particular nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e do 

Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, o CDM, quando se 

justifique, de acordo com o Anexo II, a segurança, as medidas de contingência e as normas 

ambientais. 

 

4-A. A entidade gestora do aeroporto ou, consoante o que for adequado, o Estado-Membro, pode 

exigir que os utilizadores do aeroporto nomeiem um representante ou se façam representar 

juridicamente no aeroporto de modo a assegurar a devida aplicação das normas mínimas. 

                                                 
10 Será introduzido um considerando sobre a necessidade de assegurar a coerência entre as 

normas mínimas estabelecidas localmente e os requisitos em matéria de sistemas de gestão de 
segurança. 
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5. As normas mínimas devem ser equitativas, transparentes e não discriminatórias e não devem 

prejudicar a legislação aplicável da União, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 261/2004 

e o Regulamento (CE) n.º 1107/2006. As mesmas normas devem ser coerentes, 

proporcionadas e pertinentes no que respeita à qualidade das operações aeroportuárias. Sem 

prejuízo das prerrogativas dos Estados-Membros a este respeito, deve ser devidamente tida 

em conta a qualidade das formalidades aduaneiras, de segurança aeroportuária e de imigração. 

 

6. […] 

 

7. Antes de estabelecer estas normas, a entidade gestora do aeroporto deve consultar o comité de 

utilizadores e os prestadores de serviços de assistência em escala. 

 

8. Os Estados-Membros podem decidir aplicar as disposições do presente artigo a aeroportos 

que não correspondam aos critérios do n.º 2.  

 

9. Sem prejuízo dos requisitos exigidos pela legislação nacional ou pelo direito da União, se o 

prestador de serviços de assistência em escala ou o utilizador do aeroporto que pratique a 

autoassistência não cumprir as normas mínimas a que se refere o presente artigo, a entidade 

gestora do aeroporto deve, em primeiro lugar, procurar resolver o problema por intermédio do 

comité de utilizadores. Se esta diligência não permitir assegurar o cumprimento, o Estado-

-Membro pode, se necessário sob proposta da entidade gestora do aeroporto, exigir o 

pagamento de sanções pecuniárias, restringir ou proibir as atividades do prestador de serviços 

de assistência em escala ou do utilizador do aeroporto que pratique a autoassistência. O 

Estado-Membro deve informar a Comissão e, se for pertinente, a autoridade competente das 

medidas que tomar ao abrigo do presente número. 



8050/12  CM/ml 46 
ANEXO DG C I C PT 

[Artigo 33.º suprimido] 

 

Artigo 34.º 

Formação 

 

1. Os prestadores de serviços de assistência em escala e os utilizadores do aeroporto que 

pratiquem a autoassistência devem assegurar, assumindo as despesas inerentes, que todos os 

seus trabalhadores implicados na prestação de serviços de assistência em escala, incluindo os 

quadros dirigentes e os supervisores, tenham a formação necessária para desempenhar as 

tarefas que lhes forem confiadas, em especial quando assumirem novas funções. 

 

2. […] 

 

3. […] 

 

4. A entidade gestora do aeroporto, ou, se for o caso, o Estado-Membro interessado, a autoridade 

pública ou outra entidade que controle o aeroporto deve, se necessário, definir as normas 

mínimas de formação, nomeadamente nos domínios pertinentes para a atividade específica de 

serviços de assistência em escala em questão, e pode pedir aos prestadores de serviços de 

assistência em escala e aos utilizadores do aeroporto que pratiquem a autoassistência 

informações que comprovem o cumprimento do disposto no presente artigo. 
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Artigo 35.º 

Subcontratação 

 

1. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2, 3 e 4, os prestadores de serviços de assistência em escala 

podem recorrer à subcontratação. 

 

2. Os utilizadores do aeroporto que pratiquem a autoassistência só podem subcontratar serviços 

de assistência em escala se estiverem temporariamente impossibilitados de exercer a 

autoassistência por motivo de força maior. 

 

3. Os subcontratantes não podem subcontratar serviços de assistência em escala. 

 

4. Os prestadores de serviços de assistência em escala a que se refere o artigo 11.º, n.º 1, só 

podem subcontratar serviços de assistência em escala se estiverem temporariamente 

impossibilitados de prestar tais serviços por motivo de força maior. 

 

5. Os prestadores de serviços de assistência em escala e os utilizadores do aeroporto que 

pratiquem a autoassistência que recorram a um ou vários subcontratantes devem assegurar 

que estes cumpram as obrigações dos prestadores de serviços de assistência em escala 

previstas no presente regulamento, nomeadamente, se for pertinente, a obrigação de dispor de 

licença para a prestação de tais serviços. 

 

6. Os prestadores de serviços de assistência em escala e os utilizadores do aeroporto que 

pratiquem a autoassistência que recorram a um ou vários subcontratantes devem comunicar à 

entidade gestora do aeroporto e aos utilizadores do aeroporto interessados o nome e as 

atividades exercidas pelos subcontratantes em causa. 

 

7. Os prestadores de serviços de assistência em escala que solicitem autorização para prestar 

esses serviços no quadro do processo de seleção previsto no artigo 7.º devem indicar o 

número de subcontratantes a que pretendem recorrer, bem como os nomes destes e as 

atividades que exercem. 
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Artigo 35.º-A [ex-artigo 22.º) 

Seguros 

 

Os prestadores de serviços de assistência em escala e os utilizadores dos aeroportos que pratiquem a 

autoassistência na União devem ter um seguro que cubra devidamente a responsabilidade específica 

em matéria de assistência em escala que lhes cabe pelos danos causados no território de um Estado-

-Membro que deem direito a indemnização11. 

 

Capítulo VII – Relações internacionais 

 

Artigo 36.º 

Relações com países terceiros 

 

1. Sem prejuízo das obrigações internacionais da União e dos acordos bilaterais de serviços 

aéreos dos Estados-Membros, quando se verifique que um país terceiro tem uma atuação 

discriminatória no que respeita ao acesso ao mercado da assistência em escala ou da 

autoassistência nos termos do n.º 2-A, os Estados-Membros podem tomar medidas, 

nomeadamente suspender total ou parcialmente o direito de acesso ao mercado da assistência 

em escala no seu território, contra os prestadores de serviços de assistência em escala e os 

utilizadores dos aeroportos que pratiquem a autoassistência originários desse país, a fim de 

pôr termo ao comportamento discriminatório do país terceiro em causa. 

 

2. […] 

 

2-A. Para efeitos do n.º 1, considera-se que um país terceiro tem uma atuação discriminatória, 

quando: 

                                                 
11 Será redigido um projeto de considerando referente ao seguro do equipamento de pessoas com 

mobilidade reduzida. 
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a) não concede, de jure ou de facto, aos prestadores de serviços de assistência em escala e 

aos utilizadores dos aeroportos que praticam a autoassistência originários dos Estados-

-Membros um tratamento equivalente ao que os Estados-Membros concedem, nos seus 

aeroportos, aos prestadores e utilizadores dele originários; ou  

 

b) concede de jure ou de facto aos prestadores de serviços de assistência em escala e aos 

utilizadores dos aeroportos que praticam a autoassistência originários dos Estados-

-Membros um tratamento menos favorável do que o conferido aos seus próprios 

prestadores e utilizadores; ou  

 

c) concede aos prestadores de serviços de assistência em escala e aos utilizadores dos 

aeroportos que praticam a autoassistência originários de outros países terceiros um 

tratamento mais favorável do que o concedido aos prestadores e utilizadores originários 

dos Estados-Membros. 

 

2-B. Os Estados-Membros informam a Comissão das medidas tomadas ao abrigo do n.º 1. 

 

3. […] 

 

Capítulo VIII — Obrigações de informação e monitorização 

 

Artigo 37.º 

Obrigações dos Estados-Membros em matéria de informação  

 

1. Os Estados-Membros devem enviar à Comissão, até 1 de julho de cada ano, a lista dos 

aeroportos em que se aplique pelo menos uma das limitações ao acesso ao mercado da 

assistência em escala previstas no artigo 6.º, n.º 2, ou no artigo 14.º. 

 

2. Nos casos pertinentes, as autoridades de licenciamento dos Estados-Membros devem enviar à 

Comissão, até 1 de julho de cada ano, a lista dos prestadores de serviços de assistência em 

escala e dos utilizadores dos aeroportos que praticam a autoassistência licenciados nos termos 

do Capítulo IV, relativo ao licenciamento. 
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Artigo 38.º 

Publicação das listas dos aeroportos 

 

No final de cada ano, a Comissão deve publicar no Jornal Oficial da União Europeia: 

 

a) a lista dos aeroportos da União que tenham registado, pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual superior a cinco milhões de passageiros ou a 100 000 toneladas de carga; 

 

b) a lista dos aeroportos da União que tenham registado, pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual superior a dois milhões de passageiros ou a 50 000 toneladas de carga; 

 

c) a lista dos aeroportos da União abertos ao tráfego comercial; 

 

d) a lista dos aeroportos em que se apliquem limitações ao abrigo do artigo 6.º, n.º 2, ou do 

artigo 14.º;  

 

e) a lista dos prestadores de serviços de assistência em escala e dos utilizadores dos aeroportos 

que praticam a autoassistência licenciados nos termos do Capítulo IV, relativo ao 

licenciamento. 

 

Artigo 39.º 

Relatório de avaliação e informação 

 

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 respetiva data de aplicação. 

O relatório deve, em especial, analisar todas as incidências significativas sobre a qualidade 

dos serviços de assistência em escala, o emprego e as condições de trabalho. O relatório deve 

fazer referência aos indicadores e critérios a seguir enunciados relativamente a um conjunto 

representativo de aeroportos:  
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a) o número médio de prestadores de serviços de assistência em escala nos aeroportos da 

União, para as 11 categorias de serviços; 

 

b) o número de utilizadores que praticam a autoassistência em cada aeroporto da União, 

para as 11 categorias de serviços; 

 

c) o número de aeroportos em que o número de prestadores de serviços de assistência em 

escala é limitado, com a indicação desse limite ou limites; 

 

d) o número de empresas titulares de licença emitida num Estado-Membro e que operam 

noutro Estado-Membro;  

 

e) quando for pertinente, o parecer das partes interessadas sobre os sistemas de 

licenciamento dos Estados-Membros (critérios de licenciamento, aplicação, preço, etc.); 

 

f) o número total de prestadores de serviços de assistência em escala e de utilizadores dos 

aeroportos que praticam a autoassistência a operar na União; 

 

g) o sistema de gestão e tarifação da infraestrutura centralizada em cada aeroporto; 

 

h) a quota de mercado da entidade gestora do aeroporto no setor dos serviços de assistência 

em escala em cada aeroporto, para as 11 categorias de serviços; 

 

i) a quota de mercado dos utilizadores que prestam assistência em escala a terceiros, em 

cada aeroporto, para todas as categorias de serviços; 

 

j) os acidentes de segurança ocorridos com a implicação de serviços de assistência em 

escala; 
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k) o parecer das partes interessadas sobre a qualidade dos serviços de assistência em escala 

nos aeroportos, em termos de competência do pessoal, ambiente, segurança e atividades 

de coordenação (CDM, medidas de contingência, formação no contexto do aeroporto, 

subcontratação); 

 

l) as normas mínimas a respeitar pelas empresas de prestação de serviços de assistência 

em escala; 

 

m) as características da formação; 

 

n) as transferências de pessoal e suas incidências sobre a proteção dos trabalhadores; 

 

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

 

2. A Comissão e os Estados-Membros devem cooperar na recolha de informações para 

elaboração do relatório a que se refere o n.º 1. 

 

3. Com base neste relatório, a Comissão decidirá da necessidade de revisão do presente 

regulamento. 

 

Capítulo IX – Proteção social 

 

Artigo 40.º 

Proteção social  

 

Sem prejuízo da aplicação do presente regulamento e no respeito das demais disposições do direito 

da União, os Estados-Membros podem adotar as medidas necessárias para assegurar a proteção dos 

direitos dos trabalhadores. 

 

Os Estados-Membros podem aplicar medidas nacionais destinadas a salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores em caso de transferência de pessoal contratado por prestadores de serviços de 

assistência em escala, desde que essas medidas estejam em conformidade com o direito da União e 

não ponham em causa a aplicação eficaz do presente regulamento. 
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Capítulo X — Recurso contra decisões ou medidas individuais 

 

Artigo 41.º 

Vias de recurso 

 

1. Os Estados-Membros ou, se for o caso, as entidades gestoras dos aeroportos devem garantir a 

todas as partes com um interesse legítimo o direito de recurso contra as decisões ou medidas 

individuais tomadas ao abrigo do artigo 6.º, n.º 2 (Assistência em escala a terceiros), dos 

artigos 7.º a 10.º (Processo de seleção), do artigo 13.º (Aeroportos insulares), do artigo 25.º 

(Processo de licenciamento), do artigo 27.º (Acesso às infraestruturas), do artigo 27.º-A 

(Infraestrutura centralizada), do artigo 28.º (Taxas de utilização das infraestruturas), 

artigo 31.º (Regras de conduta) e ao artigo 32.º (Normas mínimas). 

 

2. Pode ser interposto recurso perante um tribunal nacional ou perante uma autoridade pública 

que não seja a entidade gestora do aeroporto e, consoante o caso, que seja independente da 

autoridade pública que controla a entidade gestora do aeroporto. Nos casos em que o presente 

regulamento o preveja, e sob reserva das disposições nacionais em matéria de procedimentos 

judiciais, o recurso deve ser interposto perante a autoridade supervisora independente ou 

qualquer outra autoridade competente. 

 

Capítulo XI – Disposições relativas às competências de execução 

 

[Artigo 42.º suprimido] 
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Artigo 43.º 

Procedimento de comité 

 

1. A Comissão é assistida por um comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 

2. Sempre que se faça referência ao presente número, é aplicável o artigo 4.º do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. Se for obrigatório obter o parecer do comité por 

procedimento escrito, este procedimento será encerrado sem resultados caso o presidente do 

comité o decida ou a maioria simples dos membros do comité o requeira, dentro do prazo 

fixado para a emissão do parecer . 

 

3. Sempre que se faça referência ao presente número, é aplicável o artigo 5.º do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. Se for obrigatório obter o parecer do comité por 

procedimento escrito, este procedimento será encerrado sem resultados caso o presidente do 

comité o decida ou a maioria simples dos membros do comité o requeira, dentro do prazo 

fixado para a emissão do parecer . Se o comité não emitir parecer, a Comissão não adota o 

projeto de ato de execução, passando a aplicar-se o artigo 5.º, n.º 4, terceiro parágrafo, do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 

Capítulo XII — Disposições finais 

 

Artigo 44.º 

Revogação 

 

É revogada a Diretiva 96/67/CE com efeitos a partir da data de aplicação do presente regulamento. 

 

As referências à diretiva revogada devem entender-se como sendo feitas ao presente regulamento. 
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Artigo 45.º 

Disposições transitórias 

 

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, por força do artigo 6.º, 

n.º 2, do presente regulamento, deva ser selecionado um número mínimo de três prestadores, 

deve ser organizado um processo de seleção nos termos dos artigos 7.º a 10.º do presente 

regulamento para que o terceiro prestador seja selecionado e possa iniciar a atividade o mais 

tardar 18 meses após a data de aplicação do presente regulamento.  

3. […] 

4. […] 

5. […] 

 

Artigo 46.º 

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 é aplicável a partir de XX.XX.20XX [30 meses após a data de adoção]. 
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos 

os Estados-Membros. 

 

Feito em Bruxelas, 

 

 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

O Presidente O Presidente 

 

 

_______________ 
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ANEXO I AO ANEXO 

 

LISTA DAS CATEGORIAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM ESCALA 

 

1. A assistência administrativa e a supervisão em terra compreendem as seguintes subcategorias: 

 

1.1. Serviços de representação e de ligação com as autoridades locais ou qualquer outra entidade, 

desembolsos por conta do utilizador do aeroporto e fornecimento de escritórios aos 

representantes deste; 

 

1.2. Controlo do carregamento, mensagens e telecomunicações; 

 

1.3. Movimentação, armazenamento e gestão das unidades de carregamento; 

 

1.4. Qualquer outro serviço de supervisão, antes, durante ou depois do voo, ou qualquer outro 

serviço administrativo requisitado pelo utilizador do aeroporto. 

 

2. A assistência a passageiros compreende a prestação de 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. 

 

3. A assistência a bagagem compreende o tratamento na sala de triagem, a triagem, a preparação 

para a partida, o carregamento e descarregamento nos sistemas de transporte de bagagem da 

aeronave para a sala de triagem e vice-versa, bem como o transporte de bagagens da sala de 

triagem para a sala de distribuição. 

 

4. A assistência a carga e correio compreende as seguintes subcategorias: 
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4.1. Carga: movimentação da carga à chegada e à partida, incluindo a exportação, a importação ou 

o trânsito, tratamento da documentação conexa, formalidades aduaneiras e qualquer medida 

cautelar acordada entre as partes ou exigida pelas circunstâncias; 

 

4.2. Correio: tratamento físico à chegada e à partida, tratamento da documentação conexa e 

qualquer medida cautelar acordada entre as partes ou exigida pelas circunstâncias. 

 

5. A assistência às operações em pista compreende as seguintes subcategorias: 

 

5.1. Orientação da aeronave no solo à chegada e à partida; 

 

5.2. Assistência ao estacionamento da aeronave e fornecimento dos meios necessários; 

 

5.3. Comunicações entre a aeronave e o prestador de serviços do lado ar; 

 

5.4. Carregamento e descarregamento da aeronave, incluindo o fornecimento e a operação dos 

meios necessários, o transporte da tripulação e dos passageiros entre a aeronave e o terminal e 

o transporte das bagagens entre a aeronave e o terminal, bem como o carregamento e 

descarregamento de cadeiras de rodas ou outro equipamento de mobilidade ou assistência a 

pessoas com mobilidade reduzida; 

 

5.5. Assistência ao arranque dos motores da aeronave e fornecimento dos meios necessários; 

 

5.6. Movimentação da aeronave à partida e à chegada e fornecimento e operação dos meios 

necessários; 

 

5.7. Transporte de alimentos e bebidas para a aeronave e seu carregamento ou descarregamento. 
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6. A assistência de serviço da aeronave compreende as seguintes subcategorias: 

 

6.1. Limpeza exterior e interior da aeronave, serviço de lavabos e serviço de água; 

 

6.2.1. Climatização da cabina; 

 

6.2.2. Remoção da neve e do gelo da aeronave e descongelação da aeronave; 

 

6.3. Arranjo da cabina com equipamentos de cabina adequados e armazenamento destes 

equipamentos. 

 

7. A assistência de combustível e óleo compreende as seguintes subcategorias: 

 

7.1. Organização e execução das operações de abastecimento e descarga de combustível, incluindo 

o armazenamento deste (também se adjacente ao aeroporto), e controlo da qualidade e da 

quantidade dos fornecimentos; 

 

7.2. Reabastecimento de óleos e outros fluidos. 

 

8. A assistência de manutenção em linha compreende as seguintes subcategorias: 

 

8.1. Operações de rotina efetuadas antes do voo; 

 

8.2. Operações específicas requisitadas pelo utilizador do aeroporto; 

 

8.3. Fornecimento e gestão do material necessário à manutenção e das peças sobresselentes12; 

 

8.4. Requisição ou reserva de um posto de estacionamento e/ou de um hangar para efetuar a 

manutenção. 

 

9. A assistência a operações aéreas e gestão das tripulações compreende as seguintes 

subcategorias: 

                                                 
12 Será aditado ao texto um considerando destinado a clarificar a relação entre o presente 

regulamento e as regras de certificação da Agência Europeia para a Segurança da Aviação. 
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9.1. Preparação do voo no aeroporto de partida ou em qualquer outro local; 
 

9.2. Assistência em voo, incluindo, se necessário, a alteração de rota em voo; 

 

9.3. Serviços pós-voo; 

 

9.4. Gestão das tripulações. 

 

10. A assistência de transporte em terra compreende as seguintes subcategorias: 

 

10.1. Organização e execução do transporte dos passageiros, da tripulação, das bagagens, da carga e 

do correio entre terminais do mesmo aeroporto, excluindo o transporte entre a aeronave e 

qualquer outro local situado no perímetro do aeroporto; 

 

10.2. Qualquer transporte especial requisitado pelo utilizador do aeroporto. 

 

11. A assistência de restauração (catering) compreende as seguintes subcategorias: 

 

11.1. Ligação com os fornecedores e gestão administrativa; 

 

11.2. Armazenamento de alimentos e bebidas e dos acessórios necessários à sua preparação; 

 

11.3. Lavagem dos acessórios; 

 

11.4. Preparação e entrega do equipamento e dos fornecimentos de restauração e bar. 

 

_______________ 
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ANEXO II AO ANEXO 

 

COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM ESCALA 

(em conformidade com o artigo 30.º, n.º 2, alínea b)) 

 

Aeroportos que devem dispor de um processo decisório cooperativo (CDM): 

 

– até XXX (data de aplicação), todos os aeroportos que tenham registado mais de 45 milhões de 

passageiros no ano anterior13; 

 

– até XXX (cinco anos após a data de aplicação), todos os aeroportos que tenham registado 

mais de 30 milhões de passageiros no ano anterior14; 

 

– até XXX (oito anos após a data de aplicação), todos os aeroportos que tenham registado mais 

de 20 milhões de passageiros no ano anterior. 

 

 

_______________ 

                                                 
13 Para informação: Estarão cobertos por esta disposição os aeroportos de Heathrow, Paris CDG, 

Frankfurt, Madrid e Amesterdão. 
14 Para informação: Estarão cobertos por esta disposição os aeroportos de Heathrow, Paris CDG, 

Frankfurt, Madrid e Amesterdão, Fiumicino, Londres Gatwick e Munique. 
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