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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 14.º Artigo 14.º 

Isenções Isenções 

1. Sempre que num aeroporto 

condicionalismos específicos de espaço ou 

de capacidade disponível, decorrentes 

nomeadamente do congestionamento e da 

taxa de utilização do espaço, tornem 

impossível a abertura do mercado e/ou o 

exercício da autoassistência com a 

amplitude prevista no presente 

regulamento, o Estado-Membro pode 

decidir: 

1. Sempre que num aeroporto o espaço ou 

a capacidade disponíveis estiverem tão 

condicionados que seja impossível a 

abertura do mercado e/ou o exercício da 

autoassistência com a amplitude prevista 

no presente regulamento, o 

Estado-Membro pode 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; 

(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 igual ou superior a dois milhões de 

passageiros ou a 50 000 toneladas de carga; 

(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 igual ou 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 igual ou superior a cinco milhões de 

(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 quinze milhões de 
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passageiros ou a 100 000 toneladas de 

carga, aplicando-se o artigo 6.º, n.º 3, em 

caso de limitação a dois prestadores; 

passageiros ou a 200 000 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; 

(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; 

2. Todas as derrogações concedidas ao 

abrigo do n.º 1 devem: 

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; 

(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 ultrapassar 

esses condicionalismos. 

(b) Ser acompanhadas de um plano de 

medidas adequadas destinadas a ultrapassar 

esses condicionalismos. 

3. As derrogações não devem: 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; 

(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. (b) ser mais amplas do que o necessário. 

4. Os Estados-Membros devem notificar a 

Comissão de qualquer derrogação que 

tencionem conceder com base no n.º 1, 

bem como dos motivos que a justificam, 

pelo menos seis meses antes da sua entrada 

em vigor. 

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. Esta justificação deve incluir 

um comprovativo de que os prestadores de 

serviços de assistência em escala nos 

aeroportos: 

 (a) cumprem adequadamente as normas 

mínimas de qualidade, em consonância 

com o artigo 32.º; 

 (b) são geridos de forma transparente e 

não beneficiam de qualquer subvenção 

cruzada, em consonância com o artigo 

29.º; 

 (c) asseguram condições de trabalho e de 
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remuneração adequadas com base em 

acordos coletivos, na legislação nacional 

ou noutras normas sociais do 

Estado-Membro em causa. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 mediante o 

procedimento consultivo previsto no artigo 

43.º, n.º 2. 

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. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do n.º 

10. As derrogações concedidas pelos 

Estados-Membros nos termos do n.º 1 não 
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1 não pode ser 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. 

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. A duração das derrogações concedidas 

pelos Estados-Membros nos termos do n.º 

1, alíneas a) e b), não pode ser superior a 

dois anos. No entanto, qualquer 

Estado-Membro pode, 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. 

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, qualquer 

Estado-Membro pode, 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. 

Or. en 

 

 

 


