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 JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto geral

O objectivo da presente proposta da Comissão é alargar o âmbito das competências da 
Agência Europeia para a Segurança da Aviação, estendendo o seu mandato às operações 
aéreas, licenciamento de pilotos e aeronaves de países terceiros, e alterar em conformidade o 
Regulamento nº 1592/2002.

A proposta procura resolver a seguinte anomalia: embora as aeronaves gozem actualmente de 
total liberdade num mercado unificado, as normas de segurança continuam a variar de um 
Estado-Membro para outro. Presentemente, a responsabilidade de regulamentar as normas do 
tráfego aéreo cabe a diversos organismos, nomeadamente a Conferência Europeia da Aviação 
Civil (CEAC), a Autoridade Comum da Aviação (Joint Aviation Authority (JAA)), a 
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e o Eurocontrol. Estas organizações são 
de natureza intergovernamental e as regras que decidem só são aplicáveis se os Estados em 
questão quiserem aplicá-las. Não têm poderes regulamentares vinculativos, e as diferenças 
entre as normas podem ser consideráveis.

O Regulamento nº 1592/2002 resolveu a questão das normas, atribuindo à UE a 
responsabilidade exclusiva da aeronavegabilidade e da compatibilidade ambiental dos 
produtos, peças e equipamentos aeronáuticos. A Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação foi criada por este Regulamento para apoiar a Comissão nessa tarefa. O âmbito de 
aplicação do Regulamento é bastante específico, na medida em que se limita aos produtos 
aeronáuticos.

No entanto, quando o Regulamento foi adoptado, em 2002, reconheceu-se que o seu âmbito 
de aplicação iria necessitar, futuramente, de ser alargado. Uma vez que o principal objectivo 
do Regulamento é garantir um nível elevado e uniforme de segurança e assegurar boas 
condições de concorrência aos operadores aéreos da Comunidade, existiu sempre a 
necessidade de alargar o seu âmbito de aplicação. Na verdade, tanto o legislador como o 
Conselho mandataram expressamente a Comissão para apresentar uma proposta nesse sentido 
e para reconsiderar a questão das aeronaves de países terceiros. A proposta em apreço 
corresponde a esse mandato e visa alargar o âmbito de aplicação do Regulamento. Se for 
aprovada, a AESA ficará em condições de elaborar normas que possam ser aplicadas 
uniformemente em toda a UE.

Implicações financeiras

A proposta da Comissão é relativa às rubricas orçamentais 06 02 01 01 e 06 02 02 02 – 
Agência Europeia para a Segurança da Aviação – Subsídios dos Títulos 1, 2 e 3. O montante 
de referência total indicado pela Comissão é de 17 972 milhões de euros em autorizações e 
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pagamentos:

Tipo de despesa Ano
n

n +1 n + 2 n +3 n +4
n+5 e 
segui
ntes

Total

Despesas operacionais

Dotações de autorização 
(DA)

2,365 2,412 2,461 2,510 2,560 2,611 14,919

Dotações de pagamento 
(DP)

2,365 2,412 2,461 2,510 2,560 2,611 14,919

Tipo de despesa
Ano

n
n +1 n + 2 n +3 n +4 n+5 e 

segui
ntes

Total

Despesas 
administrativas dentro 
do montante de 
referência1

Assistência técnica e 
administrativa (ATA) 

0,484 0,494 0,504 0,514 0,524 0,534 3,053

Montante de referência 
total

Dotações de autorização 2,849 2,906 2,964 3,023 3,084 3,146 17,972

Dotações de pagamento 2,849 2,906 2,964 3,023 3,084 3,146 17,972

Se forem incluídas as despesas administrativas que não fazem parte do montante de referência 
financeira, o custo financeiro indicativo total da intervenção eleva-se a:

Tipo de despesa
Ano

n +1 n + 2 n +3 n +4
n+5 e 
segui
ntes

Total

TOTAL DA incluindo 
custo de recursos 
humanos

3,009 3,069 3,130 3,192 3,256 3,322 18,978

TOTAL DP incluindo 
custo de recursos 
humanos

3,009 3,069 3,130 3,192 3,256 3,322 18,978

Os recursos humanos planeados da AESA são constituídos por um total de 20 agentes temporários.

Apreciação

No interesse da segurança de todos os cidadãos europeus, a relatora é claramente favorável à 
atribuição dos recursos adicionais pretendidos para a Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação, a fim de que esta possa produzir normas de segurança da aviação de nível elevado, 

1 Despesas do artigo xx 01 04 do Título xx.
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uniformes e juridicamente vinculativas para as operações aéreas, o licenciamento de pilotos e 
as aeronaves de países terceiros.

A relatora considera bem justificados os montantes envolvidos na proposta da Comissão, de 
aproximadamente 3 milhões de euros adicionais por ano para a Agência. A parte 
administrativa dos custos totais é proporcional.

O montante de referência será compatível com o limite máximo da rubrica 1A do novo 
quadro financeiro plurianual (alteração 1).

Tendo em conta os efeitos e as consequências que as alterações da lista de tarefas podem ter 
para os recursos necessários de uma agência, a relatora considera altamente desejável uma 
exposição clara do que mudou nas tarefas e mandatos da Agência comparativamente aos anos 
anteriores. As alterações na lista de tarefas devem, portanto, ser indicadas claramente no 
programa de trabalho e no relatório anual geral da actividade da Agência (alterações 2 e 3).

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Projecto de resolução legislativa

Alteração 1
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Considera que o montante de referência indicado na proposta legislativa deve ser 
compatível com o limite máximo da rubrica 1A do novo quadro financeiro plurianual 
(QFP) e com o disposto no ponto 47 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e 
a boa gestão financeira1;

Proposta de Regulamento

Texto da Comissão2 Alterações do Parlamento

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 19, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I)

Artigo 24, nº 2, alínea (b) (Regulamento (CE) nº 1592/2002)

1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 Ainda não publicado em JO.
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(b) Aprovará o relatório anual geral da 
actividade da Agência e enviá-lo-á, até 15 de 
Junho, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
à Comissão, ao Tribunal de Contas e aos 
Estados-Membros; em nome da Agência, 
enviará anualmente à autoridade orçamental 
quaisquer informações relevantes para o 
resultado dos procedimentos de avaliação;

(b) Aprovará o relatório anual geral da 
actividade da Agência e enviá-lo-á, até 15 de 
Junho, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
à Comissão, ao Tribunal de Contas e aos 
Estados-Membros; em nome da Agência, 
enviará anualmente à autoridade orçamental 
quaisquer informações relevantes para o 
resultado dos procedimentos de avaliação, 
em particular, informação relacionada com 
os efeitos ou consequências de alterações 
das tarefas atribuídas à Agência;

Justificação

Frequentemente, alterações na lista de tarefas atribuídas a uma agência têm incidência no 
volume de recursos necessários à sua realização. Para que a autoridade orçamental possa 
avaliar se um pedido de aumento dos recursos é justificado, tem de ter uma imagem clara das 
modificações do mandato da agência.

Alteração 3
ARTIGO 1, PONTO 30

Artigo 46-A, parágrafo 1 (Regulamento (CE) nº 1592/2002)

O programa de trabalho anual deve ser 
conforme com os objectivos, atribuições e 
tarefas da Agência, conforme definidos no 
presente Regulamento.

O programa de trabalho anual deve ser 
conforme com os objectivos, atribuições e 
tarefas da Agência, conforme definidos no 
presente Regulamento. Deve indicar 
claramente quais os mandatos e tarefas da 
Agência que foram acrescentados, 
modificados ou suprimidos relativamente 
aos existentes no ano anterior.

Justificação

Frequentemente, alterações na lista de tarefas atribuídas a uma agência têm incidência no 
volume de recursos necessários à sua realização. Para que a autoridade orçamental possa 
avaliar se um pedido de aumento dos recursos é justificado, tem de ter uma imagem clara das 
modificações do mandato da agência.

Alteração 4
ARTIGO 1, PONTO 30
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Artigo 46-B, parágrafo 1 (Regulamento (CE) nº 1592/2002)

O relatório geral anual deve descrever o 
modo como a Agência aplica o seu 
programa de trabalho anual.

O relatório geral anual deve descrever o 
modo como a Agência aplica o seu 
programa de trabalho anual. Deve descrever 
também claramente quaisquer efeitos ou 
consequências de eventuais alterações das 
tarefas atribuídas à Agência.

Justificação

Frequentemente, alterações na lista de tarefas atribuídas a uma agência têm incidência no 
volume de recursos necessários à sua realização. Para que a autoridade orçamental possa 
avaliar se um pedido de aumento dos recursos é justificado, tem de ter uma imagem clara das 
modificações do mandato da agência.
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