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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 1 de dezembro de 2011, a Comissão Europeia publicou a sua proposta de regulamento 
relativo aos serviços de assistência em escala nos aeroportos da União. 

Há muito que o setor da assistência em escala aguardava a proposta da Comissão, que deve 
melhorar a eficácia e a qualidade global dos serviços de assistência em escala através de uma 
maior abertura do mercado. Embora a proposta constitua uma melhoria significativa do 
quadro legislativo atual, é ainda necessário abordar algumas questões importantes para 
garantir uma eficaz abertura do mercado, baseada na coerência e na transparência, bem como 
em melhores serviços, quer para os utilizadores do aeroporto quer para os passageiros. 

Aumento das possibilidades de escolha de soluções de assistência em escala nos 
aeroportos da UE  

Na sua proposta, a Comissão prevê o aumento do número mínimo de prestadores de serviços 
a terceiros em determinados serviços de assistência em escala (assistência a bagagem, 
assistência a operações em pista, assistência de combustível e óleos e assistência a carga e 
correio) de dois para três prestadores nos aeroportos com mais de cinco milhões de 
passageiros, bem como a possibilidade de cada companhia aérea praticar a autoassistência, o 
que aumentará as possibilidades de escolha e contribuirá para a melhoria da qualidade global 
dos serviços de assistência em escala nos aeroportos europeus.  

A proposta da Comissão constitui um passo importante na direção certa de abertura do 
mercado dos serviços de assistência em escala.  

A relatora é, assim, a favor da existência de um número mínimo de três prestadores nos 
aeroportos com mais de cinco milhões de passageiros por ano. Relativamente a estes 
aeroportos, a relatora não considera necessária a aplicação de outras restrições de acesso aos 
prestadores de serviços de assistência em escala, como proposto pela Comissão no artigo 14.º 
no que se refere aos aeroportos com condicionalismos específicos. 

A relatora acolhe favoravelmente a introdução do reconhecimento mútuo das licenças de 
outros Estados-Membros, o que constitui um princípio fundamental da livre circulação e, 
consequentemente, do mercado interno. De um modo geral, o processo de concessão de 
licenças deve ser transparente e não discriminatório e não pode reduzir, na prática, o acesso ao 
mercado ou a liberdade de exercício da autoassistência para um nível inferior ao previsto no 
presente regulamento. 

Uma liberalização equilibrada do mercado de assistência em escala da UE 

A abertura do mercado dos serviços de assistência em escala deve, contudo, ser equilibrada. A 
assistência em escala constitui um setor muito competitivo e com grande intensidade de 
capitais, que apresenta elevados custos fixos de pessoal e equipamento. As companhias aéreas 
têm conseguido baixar as taxas de assistência de forma contínua desde a abertura do mercado 
de assistência em escala. Consequentemente, tem vindo a verificar-se no setor europeu da 
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assistência em escala uma redução das margens ao longo dos últimos dez anos, apesar do 
rápido crescimento do número de passageiros em toda a UE.

A plena abertura do mercado aumentaria a pressão sobre os prestadores de assistência que, 
por sua vez, seriam forçados a reduzir os custos de pessoal. Tal levaria a uma pressão 
descendente sobre os salários, a uma menor segurança dos postos de trabalho e a menos 
formação do pessoal, bem como ao aumento do emprego temporário e a tempo parcial.

Melhoria dos concursos – necessidade de mais flexibilidade

A relatora reconhece que a proposta da Comissão introduz melhorias no que se refere aos 
concursos, através de especificações mais pormenorizadas do processo de seleção, bem como 
da extensão do período máximo de seleção de um prestador de determinados serviços 
essenciais de assistência em escala para dez anos. De acordo com a relatora, este período 
máximo deverá ser assegurado para todos os serviços de assistência em escala e não ser 
restringido no caso das derrogações referidas no artigo 14.º da proposta. 

De modo a proporcionar aos prestadores de serviços uma maior flexibilidade e, em especial, a 
garantir um acesso mais fácil às PME, a relatora sugere a possibilidade de a entidade 
adjudicante proceder à divisão dos serviços de assistência em escala em lotes e a organização 
de um processo de concurso separado para cada lote. A fim de não comprometer o acesso ao 
mercado de assistência em escala, é importante que os concursos abertos continuem a ser 
considerados vitais, pelo que a relatora sugere a obrigatoriedade de a entidade adjudicante 
abrir um novo concurso no prazo previsto de doze meses, caso um concurso não produza os 
resultados esperados. 

A relatora salienta que um concurso não bem sucedido, durante um período limitado em que 
outro prestador tenha cessado os seus serviços antes do período previsto, deve ser considerado 
monopólio de facto, o que permite aos Estados-Membros regulamentar os preços desses 
serviços de assistência em escala como a Comissão propõe, ainda que, do ponto de vista 
jurídico, o mercado se continue a considerar aberto.  

Infraestruturas centralizadas e clarificações relativamente às taxas

Com vista a garantir a transparência e o planeamento dos utilizadores dos aeroportos, é 
importante assegurar um sistema de tarifação comum e transparente para as infraestruturas e 
instalações aeroportuárias centralizadas. A relatora sugere ainda a obrigatoriedade de a 
entidade gestora incluir nas informações fornecidas ao comité de utilizadores do aeroporto e 
às empresas as previsões relativas à situação do aeroporto no que diz respeito às taxas pelos 
serviços de assistência em escala, ao aumento do tráfego e aos investimentos em 
infraestruturas propostos. 

De modo a evitar situações em que são levantadas contestações despropositadas apenas com 
vista ao adiamento da aplicação de uma taxa, seria importante que as autoridades 
aeroportuárias fossem autorizadas a recuperar as taxas relativas ao tempo decorrido enquanto 
o recurso estava a ser processado. Se uma decisão sobre o nível das taxas de assistência em 
escala for submetida à apreciação da autoridade supervisora independente, como definido no 
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n.º 6 do artigo relevante, essa decisão não produzirá efeitos enquanto a autoridade supervisora 
independente não tenha analisado a questão. Se a autoridade supervisora independente 
concordar com a decisão da entidade gestora da infraestrutura relativamente ao nível das taxas 
de assistência em escala, as taxas podem ser recuperadas a contar do momento em que foi 
tomada a decisão inicial.

Coordenação das atividades

Com vista ao reforço do papel de coordenação da entidade gestora do aeroporto, o respetivo 
operador deve ter poderes para fazer cumprir as regras de conduta. A relatora salienta que a 
entidade gestora do aeroporto deve ser responsável pela devida coordenação das atividades de 
assistência em escala no seu aeroporto. 

Recurso a normas

A relatora é favorável à introdução de normas mínimas para a prestação de serviços 
aeroportuários, o que melhorará os serviços e o funcionamento dos aeroportos. É importante 
que as normas mínimas respeitem os requisitos de segurança, acordos e sistemas de gestão do 
aeroporto, conforme previsto no Regulamento (CE) n.º 216/2008 relativo a regras comuns no 
domínio da aviação civil. Além disso, a relatora introduz a obrigatoriedade de os prestadores 
de serviços de assistência em escala criarem e aplicarem um sistema de gestão de segurança, o 
que deverá sustentar o cumprimento das normas mínimas de qualidade. O operador do 
aeroporto deve igualmente ter poderes para fazer cumprir as normas mínimas de qualidade. 

Conclusão

A relatora salienta que a abertura do mercado dos serviços de assistência em escala na UE 
deve ser equilibrada pois uma liberalização total poderia conduzir a um maior grau de 
instabilidade, forçando cada vez mais prestadores de serviços de assistência a abandonar o 
setor. As empresas de assistência constituem a espinha dorsal dos transportes aéreos, pelo que 
um mercado de assistência instável conduziria a repetidas perturbações nos aeroportos da 
Europa, bem como a importantes reduções temporárias do período normal de trabalho 
(lay-offs). Contudo, a longo prazo, a plena liberalização poderá conduzir a um oligopólio, a 
nível da Europa, de um pequeno número de empresas de assistência em escala remanescentes. 
Esse oligopólio seria contrário aos interesses das companhias aéreas, dos trabalhadores e 
passageiros e teria um efeito negativo a nível da concorrência, do crescimento e dos 
empregos. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Cada um dos aeroportos em causa deve 
criar um comité composto por 
representantes dos utilizadores do 
aeroporto ou por organizações que os 
representem (comité de utilizadores).

Cada um dos aeroportos em causa deve 
criar, a pedido dos utilizadores do 
aeroporto, um comité composto por 
representantes dos utilizadores do 
aeroporto ou por organizações que os 
representem (comité de utilizadores).

Or. en

Justificação

Devido à ausência de problemas importantes ou de áreas de desacordo, os representantes de 
cada aeroporto deixaram de frequentar as reuniões do comité de utilizadores do aeroporto 
criado. Por conseguinte, não deverá haver qualquer obrigação de instituição de tal comité 
quando nenhum utilizador solicite a sua criação. Além disso, no caso de aeroportos regionais 
mais pequenos, a criação e gestão do comité de utilizadores podem conduzir a encargos 
administrativos e financeiros mais elevados.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 ou do artigo 14.º 
devem ser selecionados por meio de um 
processo de concurso transparente, aberto
e não discriminatório. 

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 ou do artigo 14.º 
devem ser selecionados por meio de um 
processo de concurso transparente e não 
discriminatório, aberto a todas as partes 
interessadas, de acordo com as 
disposições da Diretiva 2004/17/CE 
relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais. A entidade adjudicante 
pode proceder à divisão destes serviços de 
assistência em escala em lotes separados e 
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organizar um processo de concurso 
separado para cada lote.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Depois de informar a Comissão, o 
Estado-Membro em causa pode prever no 
caderno de encargos do concurso uma 
obrigação de serviço público, a satisfazer 
pelos prestadores de serviços de assistência 
em escala, em relação aos aeroportos que 
servem regiões periféricas ou regiões em 
desenvolvimento do seu território e em que 
os prestadores não se mostram interessados 
em prestar serviços de assistência em 
escala sem apoio público (ou seja, 
concessão de direitos exclusivos ou 
pagamentos de compensação), mas que são 
de importância capital para o 
Estado-Membro em termos de 
acessibilidade. Esta disposição não 
prejudica as regras da UE relativas aos 
auxílios estatais.

4. Depois de informar a Comissão, e sem 
prejuízo das regras da União em matéria 
de auxílios estatais, o Estado-Membro em 
causa pode prever no caderno de encargos 
do concurso uma obrigação de serviço 
público, a satisfazer pelos prestadores de 
serviços de assistência em escala, em 
relação aos aeroportos que servem regiões 
periféricas ou regiões em desenvolvimento 
do seu território e em que os prestadores 
não se mostram interessados em prestar 
serviços de assistência em escala sem 
apoio público (ou seja, concessão de 
direitos exclusivos ou pagamentos de 
compensação), mas que são de importância 
capital para o Estado-Membro em termos 
de acessibilidade. 

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se um concurso não permitir 
encontrar o número suficiente de 
prestadores nos termos do artigo 6.º, a 
entidade adjudicante deve abrir um novo 
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concurso no prazo de 12 meses a contar 
do termo do processo de concurso 
anterior. A entidade adjudicante pode, 
após consulta do comité de utilizadores do 
aeroporto, prorrogar esse período até 
36 meses, no máximo.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de assistência 
em escala devem ser autorizados por um 
período mínimo de sete anos e máximo de 
dez anos, exceto em caso de derrogação 
relativa à abertura do mercado da 
autoassistência e da assistência em escala 
a terceiros conforme previsto no artigo 
14.º, n.º 1. 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.

1. 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.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que um prestador cesse a sua 
atividade antes do termo do período para o 
qual foi autorizado, deve proceder-se à sua 
substituição com base no processo de 
seleção descrito nos artigos 7.º, 8.º e 9.º e 
no presente artigo. Os prestadores que 
tencionem cessar a sua atividade devem 

4. Sempre que um prestador cesse a sua 
atividade antes do termo do período para o 
qual foi autorizado, deve proceder-se à sua 
substituição com base no processo de 
seleção descrito nos artigos 7.º, 8.º e 9.º e 
no presente artigo. Os prestadores que 
tencionem cessar a sua atividade devem 
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informar a entidade adjudicante da sua 
intenção com antecedência suficiente, no 
mínimo seis meses antes da cessação da 
atividade no aeroporto. Podem ser 
impostas sanções pecuniárias ao prestador 
se este não informar a entidade adjudicante 
com antecedência suficiente, a menos que 
prove força maior.

informar a entidade adjudicante da sua 
intenção no mínimo seis meses antes da 
cessação da atividade no aeroporto. Podem 
ser impostas sanções pecuniárias ao 
prestador se este não informar a entidade 
adjudicante com, pelo menos, seis meses 
de antecedência, a menos que prove força 
maior.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso não consiga encontrar um prestador 
para esse período limitado, o 
Estado-Membro deverá 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A regulamentação dos preços proposta em caso de monopólio temporário de facto não tem 
qualquer base jurídica, uma vez que o mercado ainda se considera aberto. Os preços 
acordados entre um operador e o seu cliente resultam de um acordo comercial com 
informações sensíveis que não podem ser divulgadas. Tal regulamentação não pode ser 
imposta num mercado comercial, uma vez que daria origem a distorções de concorrência 
relativamente a concorrentes potenciais.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Se o Estado-Membro impuser 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 incluir a lista dos membros do 
pessoal em causa e fornecer as informações 
relevantes relativas aos direitos contratuais 
dos trabalhadores e às condições nas quais 
os trabalhadores são considerados 
vinculados aos serviços em questão.

5. Os documentos relativos ao concurso 
para o processo de seleção previsto nos 
artigos 7.º a 10.º devem incluir a lista dos 
membros do pessoal em causa e fornecer as 
informações relevantes relativas aos 
direitos contratuais dos trabalhadores e às 
condições nas quais os trabalhadores são 
considerados vinculados aos serviços em 
questão.

Or. en

Justificação

A harmonização das condições sociais no âmbito do Mercado Único é uma condição 
essencial para evitar práticas discriminatórias. O mercado de assistência em escala é muito 
volátil e os operadores podem mudar com cada processo de concurso novo. Tal dá azo a um 
elevado nível de incerteza para o pessoal, que pode ser sujeito às regras e condições sociais 
do novo operador ou, até mesmo, ver a sua atividade interrompida. Assim, é imperativo 
assegurar uma melhor continuidade das condições de trabalho do pessoal.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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 igual ou 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;

Suprimida

Or. en

Alteração 10
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Nos aeroportos que tenham registado 
um tráfego anual igual ou superior a dois 
milhões de passageiros ou a 50 000 
toneladas de carga em, pelo menos, três 
anos consecutivos, nenhuma empresa pode 
ser autorizada a prestar serviços de 
assistência em escala na qualidade de 
prestador ou de utilizador que pratica a 
autoassistência, exceto se dispuser da 
licença apropriada. As empresas que 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
presente capítulo têm direito à licença.

1. Nenhuma empresa pode ser autorizada a 
prestar serviços de assistência em escala na 
qualidade de prestador de serviços de 
assistência em escala, de subcontratante
ou de utilizador que pratica a 
autoassistência, exceto se dispuser da 
licença apropriada. As empresas que 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
presente capítulo têm direito à licença.

Or. en

Justificação

Este requisito é conforme à declaração comum adotada por três dos quatro parceiros sociais 
(aeroportos, sindicatos e prestadores de assistência independentes) em abril de 2011. 
Contudo, é convenientes esclarecer que se aplica a qualquer empresa, incluindo aos 
subcontratantes. Além disso, não existe qualquer justificação para restringir este requisito 
apenas a aeroportos maiores.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. O processo de concessão de licenças 
deve ser transparente e não 
discriminatório e não pode reduzir, na 
prática, o acesso ao mercado nem a 
liberdade de exercício da autoassistência 
para um nível inferior ao previsto no 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se discordar da decisão da entidade 
gestora de centralizar ou não centralizar 
uma infraestrutura, ou discordar do âmbito 
da centralização, o comité de utilizadores 
pode solicitar à autoridade supervisora 
independente do Estado-Membro em causa 
que decida se a infraestrutura deve ou não 
ser centralizada e em que medida.

5. Se discordar da decisão da entidade 
gestora de centralizar ou não centralizar 
uma infraestrutura, ou discordar do âmbito 
da centralização, o comité de utilizadores 
pode solicitar à autoridade supervisora 
independente do Estado-Membro em causa 
que analise a justificação da decisão 
tomada pela entidade gestora do 
aeroporto.

Or. en

Justificação

O regulamento remete para a Diretiva 2009/12/CE relativa às taxas aeroportuárias da UE. 
Os requisitos devem, por isso, estar em conformidade com os princípios e com as disposições 
da diretiva. Neste contexto, o papel da autoridade supervisora deve limitar-se à análise da 
justificação da decisão e à tomada de uma decisão sobre a sua validade.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 - alínea e-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(e-A) as previsões relativas à situação do 
aeroporto no que diz respeito às taxas pela 
assistência em escala, ao aumento do 
tráfego e aos investimentos em 
infraestruturas propostos;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando a utilização de instalações 
do aeroporto, que não as definidas como 
infraestruturas centralizadas, resulte na 
cobrança de uma taxa, esta deve ser 
determinada de acordo com critérios 
pertinentes, objetivos, transparentes e não 
discriminatórios. 
Os Estados-Membros podem autorizar a 
entidade gestora de uma rede de 
aeroportos, na aceção da Diretiva 
2009/12/CE da UE, a aplicar um sistema 
de tarifação comum e transparente.

Or. en

Justificação

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD).
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Se for submetida à apreciação da 
autoridade supervisora independente uma 
decisão sobre os níveis das taxas, em 
conformidade com o disposto no n.º 6 do 
presente artigo, é aplicável o procedimento 
previsto no artigo 6.º da Diretiva 
2009/12/CE.

7. Se for submetida à apreciação da 
autoridade supervisora independente uma 
decisão sobre os níveis das taxas, em 
conformidade com o disposto no n.º 6 do 
presente artigo, essa decisão não 
produzirá efeitos enquanto a autoridade 
supervisora independente não tenha 
analisado a questão. Se a autoridade 
supervisora independente concordar com 
a decisão da entidade gestora das 
infraestruturas sobre o nível das taxas de 
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assistência em escala, as taxas podem ser 
recuperadas a contar do momento em que 
foi tomada a decisão inicial.

Or. en

Justificação

De modo a evitar situações em que são levantadas contestações despropositadas apenas com 
vista ao adiamento da aplicação de uma taxa, seria importante que as autoridades
aeroportuárias fossem autorizadas a recuperar o dinheiro relativo ao tempo decorrido 
enquanto o recurso estava a ser processado.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade gestora do aeroporto deve ser 
responsável pela boa coordenação das 
atividades de assistência em escala no 
aeroporto. Na qualidade de coordenador 
em terra, a entidade gestora do aeroporto 
deve, em especial, assegurar que as 
operações dos prestadores de serviços de 
assistência em escala e dos utilizadores do 
aeroporto que praticam a autoassistência 
satisfazem as regras de conduta do 
aeroporto previstas no artigo 31.º.

1. A entidade gestora do aeroporto deve ser 
responsável pela boa coordenação das 
atividades de assistência em escala no 
aeroporto. Na qualidade de coordenador 
em terra, a entidade gestora do aeroporto 
deve assegurar que os prestadores de 
serviços de assistência em escala e dos 
utilizadores do aeroporto que praticam a 
autoassistência satisfazem as regras de 
conduta do aeroporto previstas no artigo 
31.º.

A entidade gestora deve ter poderes para 
adotar medidas que visem o cumprimento 
das regras de conduta. Tais medidas 
devem ser transparentes, proporcionadas 
e não discriminatórias.

Or. en

Justificação

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
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proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. As disposições do presente artigo não 
prejudicam as regras de concorrência da 
UE.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A entidade gestora do aeroporto, a 
autoridade pública ou outra entidade que 
controle o aeroporto pode estabelecer 
regras de conduta.

2. 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.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos aeroportos que tenham registado, 
pelo menos nos três anos anteriores, um 
tráfego anual igual ou superior a cinco 
milhões de passageiros ou a 100 000 
toneladas de carga, a entidade gestora do 
aeroporto, ou, se for o caso, a autoridade 

2. Nos aeroportos que tenham registado, 
pelo menos nos três anos anteriores, um 
tráfego anual igual ou superior a cinco 
milhões de passageiros ou a 100 000 
toneladas de carga, a entidade gestora do 
aeroporto, ou, se for o caso, a autoridade 
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pública ou outra entidade que controle o 
aeroporto, deve definir normas mínimas de 
desempenho dos serviços de assistência em 
escala. 

pública ou outra entidade que controle o 
aeroporto, deve definir normas mínimas de 
desempenho dos serviços de assistência em 
escala. Essas normas devem ter em conta 
as regras de segurança, acordos e 
sistemas de gestão do operador do 
aeroporto e operadores afetados, e ser 
coerentes com os mesmos, conforme 
previsto no Regulamento (CE) 
n.° 216/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os prestadores de serviços de assistência 
em escala e os utilizadores do aeroporto 
que praticam a autoassistência devem 
respeitar as normas mínimas de qualidade. 
Além disso, os utilizadores do aeroporto e 
os prestadores de serviços de assistência 
em escala devem respeitar as normas 
mínimas de qualidade nas suas relações 
contratuais.

3. Os prestadores de serviços de assistência 
em escala e os utilizadores do aeroporto 
que praticam a autoassistência devem 
respeitar as normas mínimas de qualidade.
A entidade gestora do aeroporto pode 
exigir que os prestadores de serviços de 
assistência em escala e os utilizadores do 
aeroporto que praticam a autoassistência 
criem e apliquem um sistema de gestão de 
segurança que corresponda à dimensão 
da empresa, 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 de qualidade 
nas suas relações contratuais.

Or. en
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Justificação

As normas mínimas de qualidade refletem a posição comum adotada por três dos quatro 
parceiros sociais (aeroportos, sindicatos e prestadores de assistência independentes) em 
abril de 2011. No entanto, o sistema não prevê qualquer solução viável que garanta o seu 
cumprimento (com exceção da revogação desproporcionada por parte de um Estado-Membro 
da licença de prestador de serviços de assistência em escala).

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A.  Se esta diligência não permitir 
assegurar o cumprimento, a entidade 
gestora deve ter poderes para adotar 
medidas que visem o cumprimento das 
normas mínimas de qualidade. Tais 
medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos aeroportos que tenham registado 
um tráfego anual igual ou superior a 
cinco milhões de passageiros ou a 100 000 
toneladas de carga em, pelo menos, três 
anos consecutivos, os prestadores de 
serviços de assistência em escala e os 
utilizadores do aeroporto que praticam a 
autoassistência devem apresentar 
relatório sobre o seu desempenho 
operacional à Comissão.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A multiplicação de relatórios dá origem a encargos administrativos mais elevados para todos 
os prestadores de assistência em escala e utilizadores que praticam a autoassistência, sem 
produzir qualquer valor acrescentado real.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar especificações pormenorizadas 
relativas ao conteúdo e à difusão das 
obrigações de informação por meio de um 
ato delegado conforme previsto no artigo 
42.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A multiplicação de relatórios dá origem a encargos administrativos mais elevados para todos 
os prestadores de assistência em escala e utilizadores que praticam a autoassistência, sem 
produzir qualquer valor acrescentado real.


