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Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 14
Considerando 2

(2) É necessário estabelecer um quadro 
comum que regulamente as características 
essenciais das taxas aeroportuárias e o modo 
como são fixadas, dado que, na sua ausência, 
os requisitos básicos da relação entre 
entidades gestoras e utilizadores dos 
aeroportos podem não ser respeitados.

(2) É necessário estabelecer um quadro 
comum que regulamente as características 
essenciais das taxas aeroportuárias e o modo 
como são fixadas, dado que, na sua ausência, 
os requisitos básicos da relação entre 
entidades gestoras e utilizadores dos 
aeroportos podem não ser respeitados. Esse 
quadro deve reconhecer a importância dos 
aeroportos para o desenvolvimento das 
regiões, especialmente as que dependem 
fortemente do turismo e as que sofrem de 
desvantagens naturais e geográficas, como 
as regiões ultraperiféricas e as ilhas.

Or. en
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 15
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Nas regiões ultraperiféricas, este 
quadro comum regulador das 
características essenciais das taxas 
aeroportuárias e modos para a sua fixação 
deverá ter em consideração os 
constrangimentos permanentes que 
afectam estas regiões e a necessária 
adaptação de medidas e políticas, em 
consonância com o disposto no segundo 
parágrafo do Artigo 299º do Tratado.

Or. pt

Justificação

A alteração visa dar cumprimento ao disposto no Artigo 299º, parágrafo 2º.

Alteração apresentada por Markus Pieper

Alteração 16
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Os aeroportos, as companhias
aéreas e as infra-estruturas 
correspondentes contribuem de forma 
significativa para a coesão económica e 
social na UE, ligando regiões, criando
postos de trabalho e atraindo empresas.

Or. de

Justificação

Os aeroportos e as companhias aéreas contribuem conjuntamente para o desenvolvimento da 
UE, sendo os dois factores principais da criação de emprego no sector da aviação.

Alteração apresentada por Markus Pieper

Alteração 17
Considerando 2 ter (novo)
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(2 ter) Devem ser criadas parcerias entre 
autoridades regionais, companhias aéreas e 
aeroportos regionais com vista a promover 
a região onde está situado o aeroporto e 
desenvolver conjuntamente actividades 
económicas.

Or. de

Justificação

É necessário que as autoridades nacionais entendam a situação exacta do seu aeroporto para 
poderem elaborar os planos de desenvolvimento regional relevantes. Por isso, poderiam 
criar-se parcerias entre as autoridades regionais e os aeroportos regionais, a fim de 
promover as regiões e desenvolver actividades comerciais conjuntas. Dado que, além dos 
aeroportos, também as companhias aéreas - como segundo factor principal da criação de 
emprego no sector da aviação - estão envolvidas, as parcerias devem abranger também as 
companhias aéreas.

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 18
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Os aeroportos contribuem de forma 
significativa para a coesão social,
económica e territorial na União, ligando 
as regiões, criando empregos e atraindo 
empresas.

Or. pl

Justificação

Uma boa rede de aeroportos contribui não só para a coesão social e económica interna mas 
também para a coesão territorial na UE.

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 19
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) Devem ser criadas parcerias entre as 
diversas autoridades públicas e os 
aeroportos regionais com vista a promover 
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a região onde está situado o aeroporto e 
desenvolver conjuntamente actividades 
económicas.

Or. pl

Justificação

Utiliza-se o termo "actividade económica" - que é mais amplo do que  o termo "actividade 
comercial" - porque frequentemente os parques tecno-científicos estão situados na vizinhança 
dos aeroportos e outros tipos de empresas podem cooperar directamente com um aeroporto.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 20
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) As orientações comunitárias sobre o 
financiamento dos aeroportos e os auxílios 
estatais ao arranque das companhias 
aéreas que operam a partir de aeroportos 
regionais1 estabelecem o quadro das 
receitas dos operadores aeroportuários
provenientes de fundos públicos.
_______________________
1 JO C 312 de 9.12.2005, p. 1.

Or. de

Justificação

Para assegurar uma concorrência leal e custos reais, é imperativo considerar - além das 
receitas obtidas pelos operadores aeroportuários com as taxas aeroportuárias - entre outras 
também as receitas provenientes de fundos públicos (por exemplo, auxílios estatais, subsídios 
e subvenções). Isto é particularmente importante para aumentar a eficácia da utilização de 
fundos comunitários.

Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 21
Considerando 5

(5) As taxas aeroportuárias não deverão ser 
discriminatórias. Deverá ser estabelecido um 

(5) As taxas aeroportuárias não deverão ser 
discriminatórias e devem reflectir os custos 



AM\672825PT.doc 5/17 PE 390.743v01-00

PT

procedimento obrigatório de consulta regular 
entre as entidades gestoras e os utilizadores 
dos aeroportos, com a possibilidade de 
recurso, por qualquer uma das partes, a uma 
entidade reguladora independente sempre 
que uma decisão sobre taxas aeroportuárias 
ou sobre a alteração do sistema de tarifação 
seja contestada por utilizadores dos 
aeroportos.

reais. Deverá ser estabelecido um 
procedimento obrigatório de consulta regular 
entre as entidades gestoras e os utilizadores 
dos aeroportos, com a possibilidade de 
recurso, por qualquer uma das partes, a uma 
entidade reguladora independente sempre 
que uma decisão sobre taxas aeroportuárias 
ou sobre a alteração do sistema de tarifação 
seja contestada por utilizadores dos 
aeroportos. A entidade reguladora 
independente deve dispor de termos de 
referência exactos e definidos claramente, 
incluindo, em particular, quaisquer poderes 
de que disponha para impor sanções.

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 22
Considerando 5

(5) As taxas aeroportuárias não deverão ser 
discriminatórias. Deverá ser estabelecido um 
procedimento obrigatório de consulta regular 
entre as entidades gestoras e os utilizadores 
dos aeroportos, com a possibilidade de 
recurso, por qualquer uma das partes, a uma 
entidade reguladora independente sempre 
que uma decisão sobre taxas aeroportuárias 
ou sobre a alteração do sistema de tarifação 
seja contestada por utilizadores dos 
aeroportos.

(5) As taxas aeroportuárias não deverão ser 
discriminatórias. Deverá ser estabelecido um 
procedimento obrigatório de consulta regular 
entre as entidades gestoras, os utilizadores 
dos aeroportos e as autoridades locais, com 
a possibilidade de recurso, por qualquer uma 
das partes, a uma entidade reguladora 
independente sempre que uma decisão sobre 
taxas aeroportuárias ou sobre a alteração do 
sistema de tarifação seja contestada por 
utilizadores dos aeroportos.

Or. de

Justificação

As autoridades locais ou regionais devem participar no processo de consulta.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 23
Considerando 7
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(7) É vital que os utilizadores do aeroporto 
recebam periodicamente da entidade gestora 
do aeroporto informações sobre as bases e o 
modo como são calculadas as taxas 
aeroportuárias. Essa transparência 
proporcionará às transportadoras aéreas uma 
visão dos custos incorridos pelo aeroporto e 
da produtividade dos investimentos do 
aeroporto. Para que a entidade gestora do 
aeroporto possa avaliar correctamente as 
necessidades quanto aos seus investimentos 
futuros, deverá ser exigido aos utilizadores 
dos aeroportos que partilhem, em tempo útil, 
com a entidade gestora do aeroporto todas as 
suas previsões operacionais, projectos de 
desenvolvimento e necessidades e desejos 
específicos.

(7) É vital que os utilizadores do aeroporto e 
as autoridades locais recebam 
periodicamente da entidade gestora do 
aeroporto informações sobre as bases e o 
modo como são calculadas as taxas 
aeroportuárias. Essa transparência 
proporcionará às transportadoras aéreas e às 
autoridades locais uma visão dos custos 
incorridos pelo aeroporto e da produtividade 
dos investimentos do aeroporto. Para que a 
entidade gestora do aeroporto possa avaliar 
correctamente as necessidades quanto aos 
seus investimentos futuros, deverá ser 
exigido aos utilizadores dos aeroportos que 
partilhem, em tempo útil, com a entidade 
gestora do aeroporto todas as suas previsões 
operacionais, projectos de desenvolvimento 
e necessidades e desejos específicos.

Or. de

Justificação

As autoridades locais ou regionais devem participar no processo de consulta.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 24
Considerando 9

(9) Devido ao aparecimento de 
transportadoras aéreas que prestam serviços 
aéreos a baixos custos, os aeroportos 
servidos por essas transportadoras deverão 
ter a possibilidade de aplicar taxas 
correspondentes às infra-estruturas e/ou ao 
nível de serviço oferecido, dado que as 
transportadoras aéreas têm um interesse 
legítimo em exigir de um aeroporto serviços 
que correspondam à relação preço/qualidade. 
Contudo, o acesso a esse nível reduzido de 
infra-estruturas ou serviços deverá ser 
disponibilizado a todas as transportadoras 
que o desejem, de uma forma 
não-discriminatória. Caso a procura exceda a 
oferta, o acesso deverá ser determinado com 

(9) Devido ao aparecimento de 
transportadoras aéreas que prestam serviços 
aéreos a baixos custos, os aeroportos 
servidos por essas transportadoras deverão 
ter a possibilidade de aplicar taxas 
correspondentes às infra-estruturas e/ou ao
nível de serviço oferecido, dado que as 
transportadoras aéreas têm um interesse 
legítimo em exigir de um aeroporto serviços 
que correspondam à relação preço/qualidade.
As taxas devem ser definidas de modo a 
reflectirem os diferentes prejuízos causados
à população regional por determinados 
tipos de aeronave. Contudo, o acesso a esse 
nível reduzido de infra-estruturas ou 
serviços deverá ser disponibilizado a todas 
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base em critérios objectivos e não-
discriminatórios a definir pela entidade 
gestora do aeroporto.

as transportadoras que o desejem, de uma 
forma não-discriminatória. Caso a procura 
exceda a oferta, o acesso deverá ser 
determinado com base em critérios 
objectivos e não-discriminatórios a definir 
pela entidade gestora do aeroporto.

Or. de

Justificação

Cada tipo de aeronave provoca prejuízos diferentes à população regional, bem como 
determinadas actividades económicas (por exemplo, o turismo), devido à poluição sonora, ao 
CO2, à poluição atmosférica e ao consumo energético.

Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 25
Considerando 9

(9) Devido ao aparecimento de 
transportadoras aéreas que prestam serviços 
aéreos a baixos custos, os aeroportos 
servidos por essas transportadoras deverão 
ter a possibilidade de aplicar taxas 
correspondentes às infra-estruturas e/ou ao 
nível de serviço oferecido, dado que as 
transportadoras aéreas têm um interesse 
legítimo em exigir de um aeroporto serviços 
que correspondam à relação preço/qualidade. 
Contudo, o acesso a esse nível reduzido de 
infra-estruturas ou serviços deverá ser 
disponibilizado a todas as transportadoras 
que o desejem, de uma forma 
não-discriminatória. Caso a procura exceda a 
oferta, o acesso deverá ser determinado com 
base em critérios objectivos e não-
discriminatórios a definir pela entidade 
gestora do aeroporto.

(9) Devido ao aparecimento de 
transportadoras aéreas que prestam serviços 
aéreos a baixos custos, os aeroportos 
servidos por essas transportadoras deverão 
ter a possibilidade de aplicar taxas 
correspondentes às infra-estruturas e/ou ao 
nível de serviço oferecido, dado que as 
transportadoras aéreas têm um interesse 
legítimo em exigir de um aeroporto serviços 
que correspondam à relação preço/qualidade. 
Contudo, o acesso a esse nível reduzido de 
infra-estruturas ou serviços deverá ser 
disponibilizado a todas as transportadoras 
que o desejem, de uma forma 
não-discriminatória. Caso a procura exceda a 
oferta, o acesso deverá ser determinado com 
base em critérios objectivos e 
não-discriminatórios a definir pela entidade 
gestora do aeroporto. Qualquer 
diferenciação e/ou aumento de taxas 
deverá ser transparente, objectivo e 
baseado em critérios claros. A 
diferenciação poderá ser considerada como 
um incentivo à abertura de novas rotas e 
assim ajudar ao desenvolvimento regional, 
especialmente nas regiões e ilhas cuja 
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economia depende fortemente do turismo e 
nas que sofrem de desvantagens naturais e 
geográficas, incluindo as regiões 
ultraperiféricas.

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 26
Considerando 9

(9) Devido ao aparecimento de 
transportadoras aéreas que prestam serviços 
aéreos a baixos custos, os aeroportos 
servidos por essas transportadoras deverão 
ter a possibilidade de aplicar taxas 
correspondentes às infra-estruturas e/ou ao 
nível de serviço oferecido, dado que as 
transportadoras aéreas têm um interesse 
legítimo em exigir de um aeroporto serviços 
que correspondam à relação preço/qualidade. 
Contudo, o acesso a esse nível reduzido de 
infra-estruturas ou serviços deverá ser 
disponibilizado a todas as transportadoras 
que o desejem, de uma forma 
não-discriminatória. Caso a procura exceda a 
oferta, o acesso deverá ser determinado com 
base em critérios objectivos e 
não-discriminatórios a definir pela entidade 
gestora do aeroporto.

(9) Devido ao aparecimento de 
transportadoras aéreas que prestam serviços 
aéreos a baixos custos, os aeroportos 
servidos por essas transportadoras deverão 
ter a possibilidade de aplicar taxas 
correspondentes às infra-estruturas e/ou ao 
nível de serviço oferecido, dado que as 
transportadoras aéreas têm um interesse 
legítimo em exigir de um aeroporto serviços 
que correspondam à relação preço/qualidade. 
Contudo, o acesso a esse nível reduzido de 
infra-estruturas ou serviços deverá ser 
disponibilizado a todas as transportadoras 
que o desejem, de uma forma 
não-discriminatória. Caso a procura exceda a 
oferta, o acesso deverá ser determinado com 
base em critérios objectivos e 
não-discriminatórios a definir pela entidade 
gestora do aeroporto. Qualquer 
diferenciação ou aumento de taxas deverá 
ser transparente, objectivo e baseado em 
critérios claros. A diferenciação poderá ser 
considerada como um incentivo a novas
rotas e ter em consideração o princípio da 
coesão territorial, assim como os 
constrangimentos naturais específicos que 
afectam permanentemente as regiões 
ultraperiféricas. A diferenciação também 
deverá ter em conta as necessidades das 
regiões essencialmente dependentes do 
turismo.

Or. pt
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Justificação

A alteração visa clarificar as condições de diferenciação.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 27
Artigo 1, nº 2, parágrafo 1

2. A presente directiva é aplicável aos 
aeroportos localizados nos territórios 
sujeitos às disposições do Tratado e abertos 
ao tráfego comercial, cujo tráfego anual seja 
superior a 1 milhão de passageiros ou 
25 000 toneladas de carga.

2. A presente directiva é aplicável aos 
aeroportos localizados nos territórios 
sujeitos às disposições do Tratado e abertos 
ao tráfego comercial, cujo tráfego anual 
represente mais de 0,5% de todos os
passageiros no território da UE, 
percentagem calculada com base em 
informações estatísticas comunitárias.

Or. en

Justificação

É necessário que a aplicabilidade da proposta de directiva inclua os maiores aeroportos. A 
percentagem de 0,5% do total de passageiros é uma boa proposta. Porém, o cálculo dessa 
percentagem tem de se basear numa fonte estatística europeia independente.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 28
Artigo 1, nº 2, parágrafo 1

2. A presente directiva é aplicável aos 
aeroportos localizados nos territórios 
sujeitos às disposições do Tratado e abertos 
ao tráfego comercial, cujo tráfego anual seja 
superior a 1 milhão de passageiros ou 
25 000 toneladas de carga.

2. A presente directiva é aplicável aos 
aeroportos localizados nos territórios 
sujeitos às disposições do Tratado e abertos 
ao tráfego comercial, cujo tráfego anual seja 
superior a 1 000 movimentos.

Or. de

Justificação

É imperativo incluir os aeroportos regionais no âmbito da directiva para dar aos orçamentos 
públicos a possibilidade de utilizarem o instrumento das taxas.
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Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 29
Artigo 2, alínea e bis) (nova)

e bis) "Consumidor", qualquer pessoa 
singular ou colectiva que adquira um 
serviço de transporte a um utilizador do 
aeroporto;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 30
Artigo 4, nº 1

1. Os Estados-Membros asseguram que seja 
estabelecido em cada aeroporto um 
procedimento obrigatório para a consulta
regular entre a entidade gestora do aeroporto 
e os utilizadores do aeroporto, ou 
representantes dos utilizadores do aeroporto, 
no que diz respeito ao funcionamento do 
sistema de taxas aeroportuárias e ao nível 
dessas taxas. Essa consulta será efectuada, 
no mínimo, uma vez por ano.

1. Os Estados-Membros asseguram que seja 
estabelecido em cada aeroporto um 
procedimento obrigatório para a consulta 
regular entre a entidade gestora do 
aeroporto, os utilizadores do aeroporto ou 
representantes dos utilizadores do aeroporto,
e as autoridades locais no que diz respeito 
ao funcionamento do sistema de taxas 
aeroportuárias e ao nível dessas taxas. Essa 
consulta será efectuada, no mínimo, uma vez 
por ano.

Or. de

Justificação

As autoridades locais ou regionais devem participar no processo de consulta.

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 31
Artigo 4, nº 1

1. Os Estados-Membros asseguram que seja 
estabelecido em cada aeroporto um 
procedimento obrigatório para a consulta 

1. Os Estados-Membros asseguram que seja 
estabelecido em cada aeroporto um 
procedimento obrigatório para a consulta 
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regular entre a entidade gestora do aeroporto 
e os utilizadores do aeroporto, ou 
representantes dos utilizadores do aeroporto, 
no que diz respeito ao funcionamento do 
sistema de taxas aeroportuárias e ao nível 
dessas taxas. Essa consulta será efectuada, 
no mínimo, uma vez por ano.

regular entre a entidade gestora do aeroporto 
e os utilizadores do aeroporto, ou 
representantes dos utilizadores do aeroporto, 
no que diz respeito ao funcionamento do 
sistema de taxas aeroportuárias e ao nível 
dessas taxas. Essa consulta será efectuada
quando se contemplar a revisão das taxas 
ou a imposição de novas taxas e em 
qualquer caso, no mínimo, uma vez por ano.

Or. pl

Justificação

O mercado da aviação civil é muito dinâmico, pelo que um intervalo de dois anos entre as 
consultas seria demasiado longo.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 32
Artigo 4, nº 2

2. Os Estados-Membros asseguram que, 
sempre que possível, as alterações do 
sistema de taxas aeroportuárias ou do nível 
das taxas sejam efectuadas de comum 
acordo entre a entidade gestora do aeroporto 
e os utilizadores do aeroporto. Para tal, a 
entidade gestora do aeroporto apresenta aos 
utilizadores do aeroporto as eventuais 
propostas de alteração do sistema de taxas 
aeroportuárias ou do nível das taxas 
aeroportuárias o mais tardar quatro meses 
antes da respectiva entrada em vigor, bem 
como as razões para as alterações propostas. 
A pedido de qualquer utilizador do 
aeroporto, a entidade gestora do aeroporto 
consulta os utilizadores do aeroporto sobre 
as alterações propostas e toma as suas 
opiniões em consideração antes da adopção 
da decisão final. A entidade gestora do 
aeroporto publica a sua decisão final o mais 
tardar dois meses antes da respectiva entrada 
em vigor. Caso não haja acordo sobre as 
alterações propostas entre a entidade gestora 
e os utilizadores do aeroporto, a entidade 

2. Os Estados-Membros asseguram que, 
sempre que possível, as alterações do 
sistema de taxas aeroportuárias ou do nível 
das taxas sejam efectuadas de comum 
acordo entre a entidade gestora do aeroporto,
os utilizadores do aeroporto e as autoridades 
locais. Para tal, a entidade gestora do 
aeroporto apresenta aos utilizadores do 
aeroporto as eventuais propostas de 
alteração do sistema de taxas aeroportuárias 
ou do nível das taxas aeroportuárias o mais 
tardar quatro meses antes da respectiva 
entrada em vigor, bem como as razões para 
as alterações propostas. A pedido de 
qualquer utilizador do aeroporto ou duma 
autoridade local, a entidade gestora do 
aeroporto consulta os utilizadores do 
aeroporto sobre as alterações propostas e 
toma as suas opiniões em consideração antes 
da adopção da decisão final. A entidade 
gestora do aeroporto publica a sua decisão 
final o mais tardar dois meses antes da 
respectiva entrada em vigor. Caso não haja 
acordo sobre as alterações propostas entre a 
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gestora do aeroporto justifica a sua decisão 
face às opiniões dos utilizadores do 
aeroporto.

entidade gestora, os utilizadores do 
aeroporto e as autoridades locais, a entidade 
gestora do aeroporto justifica a sua decisão 
face às opiniões dos utilizadores do 
aeroporto.

Or. de

Justificação

As autoridades locais ou regionais devem participar no processo de consulta.

Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 33
Artigo 4, nº 2

2. Os Estados-Membros asseguram que, 
sempre que possível, as alterações do 
sistema de taxas aeroportuárias ou do nível 
das taxas sejam efectuadas de comum 
acordo entre a entidade gestora do aeroporto 
e os utilizadores do aeroporto. Para tal, a 
entidade gestora do aeroporto apresenta aos 
utilizadores do aeroporto as eventuais 
propostas de alteração do sistema de taxas 
aeroportuárias ou do nível das taxas 
aeroportuárias o mais tardar quatro meses 
antes da respectiva entrada em vigor, bem 
como as razões para as alterações propostas. 
A pedido de qualquer utilizador do 
aeroporto, a entidade gestora do aeroporto 
consulta os utilizadores do aeroporto sobre 
as alterações propostas e toma as suas 
opiniões em consideração antes da adopção
da decisão final. A entidade gestora do 
aeroporto publica a sua decisão final o mais 
tardar dois meses antes da respectiva entrada 
em vigor. Caso não haja acordo sobre as 
alterações propostas entre a entidade gestora 
e os utilizadores do aeroporto, a entidade 
gestora do aeroporto justifica a sua decisão 
face às opiniões dos utilizadores do 
aeroporto.

2. Os Estados-Membros asseguram que, 
sempre que possível, as alterações do 
sistema de taxas aeroportuárias ou do nível 
das taxas sejam efectuadas de comum 
acordo entre a entidade gestora do aeroporto 
e os utilizadores do aeroporto. Para tal, a 
entidade gestora do aeroporto apresenta aos 
utilizadores do aeroporto as eventuais 
propostas de alteração do sistema de taxas 
aeroportuárias ou do nível das taxas 
aeroportuárias o mais tardar quatro meses 
antes da respectiva entrada em vigor, bem 
como as razões para as alterações propostas. 
A pedido de qualquer utilizador do 
aeroporto, a entidade gestora do aeroporto 
consulta os utilizadores do aeroporto sobre 
as alterações propostas e toma as suas 
opiniões em consideração antes da adopção 
da decisão final. A entidade gestora do 
aeroporto publica a sua decisão final o mais 
tardar seis meses antes da respectiva entrada 
em vigor. Os critérios de publicação são 
fixados pela entidade reguladora. Caso não 
haja acordo sobre as alterações propostas 
entre a entidade gestora e os utilizadores do 
aeroporto, a entidade gestora do aeroporto 
justifica a sua decisão face às opiniões dos 
utilizadores do aeroporto.
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Or. en

Justificação

O referido prazo de dois meses é curto demais. As regiões que dependem do turismo 
poderiam ser bastante afectadas, já que os operadores turísticos precisam de mais tampo 
para se adaptarem à decisão, dado que frequentemente celebraram acordos de prestação de 
serviços muito antes.

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski

Alteração 34
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
entidade gestora de cada aeroporto forneça, 
uma vez por ano, a cada utilizador do 
aeroporto, ou aos representantes ou 
associações de utilizadores do aeroporto, as 
informações sobre as componentes que 
servem de base para a determinação do nível 
de todas as taxas cobradas no aeroporto. 
Essas informações devem incluir, no 
mínimo:

1. Os Estados-Membros asseguram que
quando se contemplar a revisão das taxas 
ou a imposição de novas taxas e em 
qualquer caso, uma vez por ano, a entidade 
gestora de cada aeroporto forneça a cada 
utilizador do aeroporto, ou aos 
representantes ou associações de utilizadores 
do aeroporto, as informações sobre as 
componentes que servem de base para a 
determinação do nível de todas as taxas 
cobradas no aeroporto. Essas informações 
devem incluir, no mínimo:

Or. pl

Justificação

Se as taxas fossem revistas menos do que uma vez por ano, o período durante o qual a 
entidade gestora do aeroporto não forneceria nenhumas informações seria longo demais, o 
que não seria vantajoso para os potenciais novos utilizadores do aeroporto. Mesmo que a 
disposição supramencionada implicasse que por vezes a entidade gestora do aeroporto seria 
meramente obrigada a confirmar as taxas existentes, isso aumentaria a confiança na 
estabilidade dessa entidade.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 35
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
entidade gestora de cada aeroporto forneça, 

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
entidade gestora de cada aeroporto forneça, 
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uma vez por ano, a cada utilizador do 
aeroporto, ou aos representantes ou 
associações de utilizadores do aeroporto, as 
informações sobre as componentes que 
servem de base para a determinação do nível 
de todas as taxas cobradas no aeroporto. 
Essas informações devem incluir, no 
mínimo:

uma vez por ano, a cada utilizador do 
aeroporto, ou aos representantes ou 
associações de utilizadores do aeroporto, e
às autoridades locais as informações sobre 
as componentes que servem de base para a 
determinação do nível de todas as taxas 
cobradas no aeroporto. Essas informações 
devem incluir, no mínimo:

Or. de

Justificação

As autoridades locais ou regionais devem participar no processo de consulta.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 36
Artigo 5, nº 1, alínea d bis) (nova)

d bis) As receitas provenientes de auxílios 
estatais e outros subsídios e subvenções em 
relação com as receitas das taxas 
aeroportuárias;

Or. de

Justificação

Para assegurar uma concorrência leal e custos reais, é imperativo considerar - além das 
receitas obtidas pelos operadores aeroportuários com as taxas aeroportuárias - entre outras 
também as receitas provenientes de fundos públicos (por exemplo, auxílios estatais, subsídios 
e subvenções). Isto é particularmente importante para aumentar a eficácia da utilização de 
fundos comunitários.

Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 37
Artigo 6

Os Estados-Membros velam por que a 
entidade gestora de cada aeroporto consulte 
os utilizadores do aeroporto antes da 
finalização de projectos para novas 

Os Estados-Membros velam por que a 
entidade gestora de cada aeroporto consulte 
os utilizadores do aeroporto antes da 
finalização de projectos para novas 
infra-estruturas. Os critérios usados na 
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infra-estruturas. imposição de novas taxas deverão reflectir 
as operações nucleares do aeroporto que 
possam afectar os utilizadores do aeroporto
e os consumidores. O pré-financiamento da 
expansão da capacidade só será permitido 
em casos excepcionais e com o acordo total 
dos utilizadores do aeroporto.

Or. en

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 38
Artigo 8, nº 1

1. Os Estados-Membros adoptam as medidas 
necessárias com vista a permitir à entidade 
gestora de cada aeroporto variar a qualidade 
e o âmbito de serviços, terminais ou partes 
de terminais aeroportuários, a fim de prestar 
serviços personalizados ou de disponibilizar 
a totalidade ou parte de um terminal 
especializado. O nível das taxas 
aeroportuárias pode ser diferenciado de 
acordo com a qualidade e o âmbito desses 
serviços.

1. Os Estados-Membros adoptam as medidas 
necessárias para permitir à entidade gestora 
de cada aeroporto variar a qualidade e o 
âmbito de serviços, terminais ou partes de 
terminais aeroportuários, a fim de prestar 
serviços personalizados ou de disponibilizar 
a totalidade ou parte de um terminal 
especializado e de forma a garantir o 
cumprimento das obrigações de serviço 
público. O nível das taxas aeroportuárias 
pode ser diferenciado de acordo com a 
qualidade, o âmbito desses serviços e, no 
caso das regiões abrangidas pelo segundo 
parágrafo do artigo 299º do Tratado, 
permitir a todos os consumidores o acesso 
universal aos serviços prestados.

Or. pt

Justificação

A alteração visa garantir o cumprimento das obrigações de serviço público e, no caso das 
regiões ultraperiféricas, possibilitar o acesso ao transporte aéreo a todos os consumidores, 
devido à distância excepcional destas ilhas face ao continente e logo a dependência destas 
face a este modo aéreo de transporte.
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 39
Artigo 8, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros e as 
autoridades locais adoptam medidas com 
vista à diferenciação das taxas aplicáveis a 
cada tipo de aeronave relativamente à 
poluição sonora, às emissões de CO2, à 
poluição atmosférica e ao seu consumo 
energético. No que respeita à poluição 
sonora, devem ser incluídos os aspectos 
temporais (indicador de ruído dia-fim-de-
tarde-noite).

Or. de

Justificação

Cada tipo de aeronave provoca prejuízos diferentes à população regional, bem como 
determinadas actividades económicas (por exemplo, o turismo), devido à poluição sonora, ao 
CO2, à poluição atmosférica e ao consumo energético. No que respeita à poluição sonora, 
devem ser incluídos os aspectos temporais, em conformidade com a determinação prevista na 
Directiva 2002/49/CE relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.

Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 40
Artigo 8, nº 2, parágrafo 1

2. Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer utilizador de um aeroporto que 
deseje utilizar serviços personalizados ou a 
totalidade ou parte de um terminal 
especializado tenha acesso a esses serviços e 
ao terminal ou à parte do terminal.

2. Os Estados-Membros asseguram a 
não-discriminação, para que qualquer 
utilizador de um aeroporto que deseje 
utilizar serviços personalizados ou a 
totalidade ou parte de um terminal 
especializado tenha acesso a esses serviços e 
ao terminal ou à parte do terminal. As taxas 
devem ter como base uma norma comum 
com preços iguais, independentemente do 
terminal usado, em conformidade com o 
princípio "um aeroporto, uma taxa".

Or. en
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Alteração apresentada por Louis Grech e Miloš Koterec

Alteração 41
Artigo 10, nº 5

5. A entidade reguladora independente 
publica um relatório anual sobre as suas 
actividades.

5. A entidade reguladora independente 
publica um relatório anual sobre as suas 
actividades no primeiro mês de cada ano. 
Ela deve disponibilizar esse relatório aos 
utilizadores, à Comissão e ao público em 
geral.

Or. en


