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27.3.2013 A7-0364/315 

Alteração  315 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Taxas de utilização das infraestruturas 

centralizadas e das instalações 

Taxas de utilização das infraestruturas 

centralizadas e das instalações 

aeroportuárias 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/316 

Alteração  316 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28  –  n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade gestora do aeroporto, ou, se 

for o caso, a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve ter o 

direito de cobrir os seus custos e obter uma 

rendibilidade razoável do ativo com as 

taxas cobradas. As taxas devem constituir a 

contrapartida de um serviço prestado. 

3. A entidade gestora do aeroporto, ou, se 

for o caso, a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve ter o 

direito de cobrir os seus custos e obter uma 

rendibilidade razoável do ativo com as 

taxas cobradas. As taxas devem constituir a 

contrapartida da disponibilização de 

infraestruturas ou de um serviço prestado. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/317 

Alteração  317 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As taxas a que se refere o n.º 1 devem 

ser fixadas a nível de cada aeroporto após 

consulta do comité de utilizadores e das 

empresas que prestam serviços de 

assistência em escala no aeroporto. A 

entidade gestora do aeroporto, ou, se for o 

caso, a entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas, deve fornecer anualmente ao 

comité de utilizadores e às empresas que 

prestam serviços de assistência em escala 

no aeroporto informações sobre as 

componentes que servem de base para à 

determinação das taxas. As informações 

devem incluir, no mínimo: 

4. As taxas a que se refere o n.º 1 devem 

ser fixadas a nível de cada aeroporto após 

consulta do comité de utilizadores e das 

empresas que prestam serviços de 

assistência em escala no aeroporto. A 

entidade gestora do aeroporto, ou, se for o 

caso, a entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas, deve fornecer anualmente ao 

comité de utilizadores e às empresas que 

prestam serviços de assistência em escala 

no aeroporto informações sobre as 

componentes que servem de base à 

determinação das taxas, desde que todas as 

partes interessadas acima indicadas se 

comprometam a manter sempre essas 

informações estritamente confidenciais. 

As informações devem incluir, no mínimo: 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/318 

Alteração  318 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) as receitas provenientes das diferentes 

taxas, o custo total dos serviços abrangidos 

pelas taxas e a rendibilidade do ativo; 

(d) as receitas provenientes das diferentes 

taxas e o custo total dos serviços 

abrangidos pelas taxas; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/319 

Alteração  319 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 4 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) 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; 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/320 

Alteração  320 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A entidade gestora do aeroporto deve 

publicar os níveis das taxas, incluindo a 

lista pormenorizada dos serviços prestados, 

por forma a demonstrar que as taxas 

cobradas pela disponibilização de 

infraestruturas centralizadas, espaço para 

assistência em escala e serviços essenciais 

relacionados com a prestação de serviços 

de assistência em escala servem 

exclusivamente para cobrir a totalidade ou 

parte dos custos conexos. Se for o caso, a 

entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas deve comunicar os níveis das 

taxas, incluindo a lista pormenorizada dos 

serviços prestados, à entidade gestora do 

aeroporto. 

5. A entidade gestora do aeroporto deve 

publicar os níveis das taxas, incluindo a 

lista pormenorizada dos serviços prestados, 

por forma a demonstrar que as taxas 

cobradas pela disponibilização de 

infraestruturas centralizadas servem 

exclusivamente para cobrir a totalidade ou 

parte dos custos conexos. Se for o caso, a 

entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas deve comunicar os níveis das 

taxas, incluindo a lista pormenorizada dos 

serviços prestados, à entidade gestora do 

aeroporto. 

Or. en 



 

AM\931722PT.doc  PE493.736v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

27.3.2013 A7-0364/321 

Alteração  321 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Sempre que 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 mantêm a 

possibilidade de autorizar a entidade 

gestora de uma rede de aeroportos, na 

aceção da Diretiva 2009/12/CE, a aplicar 

um sistema de tarifação comum e 

transparente. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/322 

Alteração  322 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Se discordar de uma taxa fixada pela 

entidade gestora do aeroporto, ou, se for o 

caso, pela entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, o comité de 

utilizadores pode solicitar à autoridade 

supervisora independente do 

Estado-Membro em causa que decida do 

nível da taxa. 

6. Se discordar de uma taxa fixada pela 

entidade gestora do aeroporto, ou, se for o 

caso, pela entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, o comité de 

utilizadores pode solicitar à autoridade 

supervisora independente, aos respetivos 

organismos competentes do 

Estado-Membro em causa ou às 

autoridades criadas nos termos do artigo 

6.º, n.º 5, e do artigo 11.º, n.º 2, da 

Diretiva 2009/12/CE que decidam do nível 

da taxa. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/323 

Alteração  323 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 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 submetido à apreciação da 

autoridade supervisora independente um 

desacordo sobre os níveis das taxas, em 

conformidade com o disposto no n.º 6, a 

decisão relativa aos níveis das taxas não 

produz efeitos enquanto a autoridade 

supervisora independente não tiver 

analisado a questão. Se a autoridade 

supervisora independente concordar com 

a decisão da entidade gestora das 

infraestruturas no que toca ao nível das 

taxas de assistência em escala, as taxas 

podem ser recuperadas a contar do 

momento em que foi tomada a decisão 

inicial. 

Or. en 
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27.3.2013 A7-0364/324 

Alteração  324 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

 

Relatório A7-0364/2012 

Artur Zasada 

Serviços de assistência em escala nos aeroportos da União 

COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, a entidade gestora do 

aeroporto, ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve, caso 

preste serviços de assistência em escala a 

terceiros, criar uma entidade jurídica 

distinta para a prestação desses serviços. 

1. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a cinco 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, a entidade gestora do 

aeroporto, ou a entidade gestora das 

infraestruturas centralizadas, deve, caso 

preste serviços de assistência em escala a 

terceiros, garantir uma estrita separação 

contabilística entre as atividades de 

assistência em escala e qualquer outra 

atividade que possa vir a executar. 

 

Essa entidade deve ser independente, nos 

planos jurídico, organizacional e 

decisório, de qualquer outra entidade 

envolvida na gestão da infraestrutura 

aeroportuária, se a entidade gestora do 

aeroporto prestar serviços de assistência 

em escala a terceiros, bem como de 

qualquer entidade relacionada com as 

infraestruturas centralizadas, se a entidade 

gestora destas prestar serviços de 

assistência em escala a terceiros. 

As contabilidades das entidades que 

prestam serviços de assistência em escala 

devem, nomeadamente, ser separadas das 

de qualquer outra entidade envolvida na 

gestão da infraestrutura aeroportuária, se a 

entidade gestora do aeroporto prestar 

serviços de assistência em escala a 

terceiros, bem como de qualquer entidade 

relacionada com as infraestruturas 

centralizadas, se a entidade gestora destas 

prestar serviços de assistência em escala a 

terceiros. 

2. Nos aeroportos que tenham registado, 

pelo menos nos três anos anteriores, um 

tráfego anual igual ou superior a dois 

milhões de passageiros ou a 50 000 

toneladas de carga, as pessoas responsáveis 

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 50 000 

toneladas de carga, as pessoas responsáveis 
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pela gestão da infraestrutura aeroportuária 

ou pela gestão das infraestruturas 

centralizadas não podem participar direta 

ou indiretamente nas estruturas 

empresariais da entidade independente que 

presta serviços de assistência em escala. 

pela gestão da infraestrutura aeroportuária 

ou pela gestão das infraestruturas 

centralizadas não podem participar direta 

ou indiretamente nas estruturas 

empresariais da entidade independente que 

presta serviços de assistência em escala. 

3. A entidade jurídica que presta os 

serviços de assistência em escala referidos 

no n.º 1 não pode beneficiar de qualquer 

subvenção cruzada, proveniente de 

atividades aeronáuticas relacionadas com a 

gestão da infraestrutura aeroportuária, se a 

entidade gestora do aeroporto prestar 

esses serviços, ou de atividades 

aeronáuticas relacionadas com a gestão das 

infraestruturas centralizadas, se a entidade 

gestora destas prestar esses serviços, que 

lhe permitisse reduzir os preços que cobra 

pelos serviços de assistência em escala que 

presta a terceiros. 

3. As entidades que prestam os serviços de 

assistência em escala referidos no n.º 1 não 

podem beneficiar de qualquer subvenção 

cruzada, proveniente de atividades 

aeronáuticas relacionadas com a gestão da 

infraestrutura aeroportuária, ou de 

atividades aeronáuticas relacionadas com a 

gestão das infraestruturas centralizadas, 

que lhes permitisse reduzir os preços que 

cobram pelos serviços de assistência em 

escala que prestam a terceiros. 

4. Para efeitos do presente artigo, 

entende-se por «atividades aeronáuticas» 

da entidade gestora do aeroporto as 

atividades que esta exerça no aeroporto e 

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 aéreos 

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 incluem 

atividades imobiliárias e atividades num 

setor distinto do transporte aéreo. 

4. Para efeitos do presente artigo, 

entende-se por «atividades aeronáuticas» 

da entidade gestora do aeroporto as 

atividades que esta exerça no aeroporto e 

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 aéreos 

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 incluem 

atividades imobiliárias e atividades num 

setor distinto do transporte aéreo. 

5. No final de cada exercício financeiro, 

um auditor independente deve verificar a 

situação e declarar publicamente que não 

houve subvenções cruzadas. Se a entidade 

jurídica que presta serviços de assistência 

em escala receber subvenções cruzadas 

provenientes de atividades 

extra-aeronáuticas, a entidade que gere a 

infraestrutura aeroportuária, ou a entidade 

gestora das infraestruturas centralizadas, 

5. No final de cada exercício financeiro, 

um auditor independente deve examinar as 

contabilidades separadas e confirmar 

publicamente que não houve subvenções 

cruzadas das atividades aeronáuticas na 

aceção do n.º 3. Se a entidade jurídica que 

presta serviços de assistência em escala 

receber subvenções cruzadas provenientes 

de atividades extra-aeronáuticas, a entidade 

que gere a infraestrutura aeroportuária, ou 
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deve demonstrar a conformidade dessas 

subvenções com o disposto no n.º 3. 

a entidade gestora das infraestruturas 

centralizadas, deve demonstrar a 

conformidade dessas subvenções com o 

disposto no n.º 3. 

Or. en 

 

 


