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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara de Deputados do Grão-Ducado do Luxemburgo 
relativo à 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
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de apresentação de um projeto de ato legislativo, enviar aos 
presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado de 
que conste a razão pela qual o projeto em questão não está em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente quanto ao respeito pelo princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado da Câmara de Deputados do 
Grão-Ducado do Luxemburgo relativo à supracitada proposta.
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Resolução

A Câmara de Deputados

– Considerando o n.º 3 do artigo 5.º do Tratado da União Europeia (UE);

– Considerando o artigo 169.º do Regimento da Câmara de Deputados;

– Relembrando que foi enviada à Comissão do Desenvolvimento Duradouro uma 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
(COM(2011)824);

– Registando o facto de o prazo para controlo da subsidiariedade terminar no dia 1 de 
fevereiro de 2012;

– Verificando que a Comissão do Desenvolvimento Duradouro adotou, na sua reunião de 
18 de janeiro de 2012, por unanimidade, o parecer fundamentado a propósito da supracitada 
iniciativa legislativa;

decide fazer seu esse parecer fundamentado da Comissão do Desenvolvimento 
Duradouro com o seguinte teor:

"A Comissão do Desenvolvimento Duradouro exprime as suas reservas relativamente à 
supracitada proposta pelas seguintes razões:

1. Observações preliminares

A situação do aeroporto do Luxemburgo, enquanto único aeroporto com vocação comercial 
do país, é especial no quadro da rede aeroportuária europeia. Na realidade, o aeroporto do 
Luxemburgo figura entre os aeroportos de importância regional a nível do número de 
passageiros (1,6 – 1,8 milhões de passageiros por ano). Todavia, em termos de atividades de 
carga, o aeroporto figura entre os mais importantes aeroportos da Europa, com um volume de 
carga que se aproximou das 650 000 toneladas em 2011.

Devido a ser o único aeroporto do país, deve acolher todas as infraestruturas técnicas e 
operacionais essenciais a um aeroporto de importância nacional (aviação de passageiros e de 
carga, aviação de negócios, aviação geral, aviação humanitária, apoio às atividades policiais e 
militares). A sua capacidade de acolhimento é todavia limitada devido à sua situação de 
extensão limitada (está rodeado por um vale ao sul da pista e por estradas nacionais, ou por 
autoestrada, nos outros lados).

2. Os objetivos e a fundamentação da proposta de regulamento

a) Objetivos gerais e específicos
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A exposição de motivos do regulamento explica que o objetivo geral da proposta consiste em 
"melhorar a eficiência e a qualidade global dos serviços de assistência em escala para os 
utilizadores (transportadoras aéreas) e utilizadores finais (passageiros/transitários) nos 
aeroportos da UE".

A mesma exposição de motivos enumera, entre os objetivos específicos "assegurar às 
transportadoras aéreas uma maior escolha de soluções de assistência em escala nos 
aeroportos da UE"1.

b) A fundamentação da proposta

A Comissão indica na sua exposição de motivos que "de acordo com as várias avaliações (...)
a diretiva possibilitou a realização dos principais objetivos pretendidos de liberalização do 
mercado da assistência em escala nos aeroportos da UE: o número de prestadores de 
serviços aumentou e, em geral, os preços da assistência em escala diminuíram. Além disso, 
de acordo com as transportadoras aéreas, a qualidade do serviço melhorou com uma maior 
escolha de concorrentes.

Desde a adoção da diretiva, em 1996, as condições-quadro dos serviços de assistência em 
escala foram significativamente alteradas. Num contexto de rápido crescimento do tráfego 
aéreo e de condicionalismos de capacidade nos aeroportos, a questão da eficiência e 
qualidade dos serviços prestados nos aeroportos, nomeadamente dos serviços de assistência 
em escala, suscita um interesse renovado e cada vez maior."

Da consulta ressalta contudo que o quadro jurídico atual já não está adaptado às necessidades. 
"O problema identificado é duplo: i) a prestação de serviços de assistência em escala não é 
suficientemente eficiente, devido à existência de obstáculos à entrada e à expansão no 
mercado, e ii) a qualidade global dos serviços de assistência em escala não tem 
acompanhado a evolução das necessidades em termos de fiabilidade, resiliência, segurança e 
proteção do ambiente."

Mais abaixo na exposição de motivos a Comissão relembra que "em 24 de janeiro de 2007, a 
Comissão adotou um relatório sobre a aplicação da diretiva, que confirmava que os 
principais objetivos tinham sido realizados, embora existissem tendências negativas."

3. A escolha dos instrumentos

O instrumento proposto é um regulamento.

Segundo a exposição de motivos da proposta, "o recurso a outros instrumentos não seria 
apropriado. Tendo em conta a necessidade de definir normas mínimas harmonizadas de 
qualidade nos aeroportos, para implementar a abordagem "porta a porta", e de uma maior 
harmonização das condições de acesso ao mercado, a fim de assegurar uma concorrência 
mais leal no mercado da assistência em escala, a flexibilidade que a escolha de uma diretiva
proporcionou em 1996 já não é adequada. O instrumento jurídico tem de ser de aplicação 
geral.

                                               
1 Ponto 1.3. da proposta de regulamento.



PE480.774v01-00 4/7 CM\890817PT.doc

PT

Um regulamento satisfaz a necessidade de harmonização dos mercados da assistência em 
escala a nível da UE, uma questão identificada como um problema. A maior parte das 
dificuldades identificadas no que respeita ao quadro jurídico atual estão associadas à 
aplicação divergente pelos Estados-Membros.

Por conseguinte, o instrumento jurídico mais apropriado é um regulamento, uma vez que as 
outras opções não seriam suficientes para realizar os objetivos propostos."

4. Princípio da subsidiariedade

O princípio da subsidiariedade é aplicável, não sendo a proposta abrangida pela competência 
exclusiva da União. A exposição de motivos conclui a este propósito nos termos seguintes:

"Os objetivos da proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros 
pelo facto de as transportadoras aéreas operarem no mercado único da aviação e os 
prestadores de serviços de assistência em escala operarem também no mercado europeu ou 
internacional. O quadro regulador dos serviços de assistência em escala não pode ser 
estabelecido a um nível inferior. Qualquer ação isolada de um Estado-Membro poderia 
eventualmente prejudicar o funcionamento do mercado interno. A melhor forma de realizar 
os objetivos da proposta consiste na ação ao nível da UE. As regras europeias relativas aos 
serviços de assistência em escala são um acompanhamento essencial da legislação europeia 
subjacente ao mercado interno da aviação, uma vez que um sistema leal, transparente e não 
discriminatório de prestação de serviços de assistência em escala é fundamental para a 
eficiência e a alta qualidade destes serviços, os quais têm uma função essencial na cadeia de 
aviação."

5. Análise do respeito do princípio da subsidiariedade

a) Objetivos do princípio da subsidiariedade

No quadro das competências exclusivas da União, o princípio da subsidiariedade, consagrado 
no Tratado da UE, define as condições em que a União dispõe de uma prioridade de ação
relativamente aos Estados-Membros.

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Tratado UE, a intervenção das instituições da União em 
nome do princípio da subsidiariedade pressupõe que, além da obrigação de estarmos perante 
uma competência mista, se encontrem reunidas as condições de necessidade (não podendo os 
objetivos da ação considerada ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros) e de 
valor acrescentado ou eficácia económica (podendo a ação ser mais bem realizada, atendendo 
às suas dimensões ou aos seus efeitos, por uma intervenção da União).

Para além da legitimação da intervenção da União, trata-se de proteger a capacidade de 
decisão e de ação dos Estados-Membros, a fim de aproximar o exercício das competências do 
nível mais próximo dos cidadãos possível.

A par do princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade regula o exercício das 
competências da União Europeia.
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b) Disposição do regulamento suscetível de contrariar o princípio da subsidiariedade

Se bem que a Comissão do Desenvolvimento Duradouro possa declarar-se de acordo com a 
justificação da ação da União a fim de harmonizar as regras de acesso ao mercado da 
assistência em escala e de melhorar o sistema em vigor que foi objeto de uma diretiva adotada
em 1996 e de uma lei de transposição para o direito luxemburguês com data de 19 de maio de 
1999, considera no entanto que diversas disposições (interligadas) da proposta de regulamento 
não são compatíveis com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Passagem do número mínimo de prestadores de serviços a três nos grandes aeroportos (n.º 2 
do art. 6.º)

O n.º 2 do artigo 6.º tem a seguinte redação:

"No que respeita aos aeroportos referidos no 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 tanto à chegada como à partida ou 

em trânsito, ao tratamento físico da carga e do correio entre o terminal e a aeronave.

Todavia, os Estados-Membros não podem limitar esse número a menos de dois prestadores 
por categoria de serviços de assistência em escala ou, nos aeroportos que tenham registado, 
pelo menos nos três anos anteriores, um tráfego anual igual ou superior a 5 milhões de 
passageiros ou a 100 000 toneladas de carga, a menos de três prestadores por categoria de 
serviços de assistência em escala."

Podendo embora estar de acordo com uma obrigação de meios a fim de dispor de dois 
prestadores de serviços num aeroporto cujo tráfego anual seja de 50 000 toneladas, como é o 
caso atualmente no contexto da Diretiva 96/67/CE, o mesmo não sucede com a obrigação de 
resultado de ter pelo menos três prestadores de serviços para cada uma das quatro categorias 
de serviços restritos a que se refere o n.º 1, para um aeroporto com tráfego anual superior 
durante três anos a 100 000 toneladas de carga.

O mesmo vale para a obrigação de resultado, inscrita no mesmo artigo, de ter dois assistentes 
em escala em matéria de passageiros, para todos os aeroportos com um tráfego superior 
durante três anos a 2 milhões de passageiros.

Esta forma de proceder e de impor através de um regulamento diretamente aplicável, e sem 
medida possível de transposição para o direito nacional, o número mínimo de operadores a 
atingir e isto seja qual for a situação local em termos económicos e de espaço, não 
corresponde aos critérios de subsidiariedade nem de proporcionalidade.

Na realidade, o objetivo pretendido de melhorar a eficácia e a qualidade global dos serviços 
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de assistência em escala já foi largamente atingido pela transposição para o direito nacional da 
Diretiva 96/67/CE. Assim, resulta claramente da exposição de motivos que "a diretiva
possibilitou a realização dos principais objetivos pretendidos de liberalização do mercado da 
assistência em escala nos aeroportos da UE; o número de prestadores de serviços aumentou 
e, em geral, os preços da assistência em escala diminuíram. Além disso, de acordo com as 
transportadoras aéreas, a qualidade do serviço melhorou com uma maior escolha de 
concorrentes."

As "tendências negativas" que parecem justificar a ação da Comissão são derivadas dos 
resultados da consulta efetuada, que no entanto corroborou em grande medida a análise feita 
pela Comissão Europeia no sentido de maior escolha para os operadores aéreos e de baixa de 
preços. Enquanto o mercado evoluiu desde 1996 com quotas de mercado (Fontes: ACI Europa
2010 e Comissão Europeia 1996) doravante de 45 % para os assistentes em escala 
independentes (7 % em 1996), 39 % para as companhias aéreas (68 % em 1996) e 16 % para 
os gestores de aeroportos (25 % em 1996), a Comissão Europeia não conseguiu justificar, 
com base em números, a necessidade da sua intervenção para desregularizar ainda mais o 
número mínimo de assistentes em escala.

A necessidade desta abertura suplementar do mercado de assistência em escala a terceiros é 
também posta em dúvida pelo facto de o objetivo da qualidade e do rendimento poder ser 
atingido através de outras medidas a nível nacional que não a de aumentar o número de 
prestadores para o mínimo de três para os aeroportos que excedam o patamar de
100 000 toneladas de carga (princípio da subsidiariedade), o que teria em conta de forma mais 
adequada os diferentes tipos de aeroportos em causa. Uma abordagem mais nuançada poderia 
assim consistir numa avaliação global da situação concorrencial de um aeroporto por uma 
autoridade nacional independente, a qual poderia ter em conta o parecer do comité dos utentes 
local e a estrutura do mercado em questão.

Acresce que, além do facto de a imposição do número preciso de assistentes em escala em 
todos os aeroportos que atinjam um certo patamar de volume não ser necessária, também não 
traz mais-valia relativa ao objetivo geral pretendido de aumento da qualidade e da eficácia.

Pelo contrário, em especial no domínio da carga, impor em todo o caso três prestadores de 
serviços de assistência em escala a terceiros arrisca-se a ser contraproducente, dado que dois 
operadores deverão partilhar a quota de mercado sujeita a concorrência depois do maior 
operador (que no Luxemburgo é responsável por cerca de 75% da carga tratada) ter escolhido 
um assistente em escala.

Um desenvolvimento económico duradouro para esses dois operadores é tanto mais irrealista 
quanto vários aeroportos europeus, entre os quais o aeroporto do Luxemburgo, 
experimentaram fortes dificuldades na procura ou substituição de um segundo prestador de 
serviços em matéria de carga, previsto como patamar mínimo pela atual regulamentação, o 
que se pode também dever a uma maior volatilidade global desse mercado, bem como a um 
grau de substituição mais importante entre aeroportos concorrentes. Para mais, nos aeroportos 
como o aeroporto do Luxemburgo, em que apenas um dos dois patamares foi ultrapassado e a 
carga é transbordada quase exclusivamente por aeronaves “all-cargo”, há poucas sinergias 
operacionais possíveis entre a vertente carga e a vertente passageiros.
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Daí decorre que dois operadores se arriscam a funcionar abaixo da massa crítica, gerando 
quotas de mercado muito flutuantes e tornando muito difícil manter uma operação rentável em 
termos de preço e de qualidade. Neste contexto económico, esses operadores não podem 
garantir níveis estáveis de qualidade e de rendimento, aumentando dessa forma, em vez de os 
diminuir, os problemas de qualidade dos serviços e de segurança das operações aeroportuárias 
em detrimento dos utilizadores do aeroporto e da entidade de gestão que é suposta coordenar a 
sua ação. Este é o caso sobretudo num aeroporto com pontos de estrangulamento a nível das 
infraestruturas terrestres, como o aeroporto do Luxemburgo.

Convirá sublinhar que a posição da Comissão do Desenvolvimento Duradouro coincide neste 
ponto com a da ACI (Airports Council International) que manifestou a sua rejeição de um 
aumento do número mínimo de assistentes em escala a terceiros, relembrando neste contexto 
os importantes inconvenientes constatados aquando do Inverno 2010 com uma rutura em 
certos aeroportos do produto para degelo das aeronaves sob a responsabilidade de assistentes 
em escala independentes, e outrossim os riscos inerentes a falhas na cobertura pelos serviços 
de autocarros.

Por outro lado, num comunicado de imprensa conjunto de 1 de dezembro, a ACI, a ETF 
(European Transport Workers' Federation) e a ASA (Airport Services Association), três dos 
quatro parceiros sociais na assistência em escala, rejeitaram a desregulação não controlada 
que é objeto da proposta da Comissão Europeia.

Relativamente ao recurso a um regulamento em vez da uma diretiva, convirá notar que a 
opção por este instrumento jurídico, ainda que podendo justificar-se pelo respeito nos 
aeroportos europeus de normas de qualidade mínimas, não se justifica no caso da disposição 
em apreço.


