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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propõe uma directiva relativa às taxas aeroportuárias, que deve ser vista no 
contexto de um "pacote aeroportuário"1, com o objectivo geral de aumentar o papel vital dos 
aeroportos europeus, em conformidade com os objectivos da Agenda de Lisboa, enquanto 
motor fundamental para assegurar a competitividade económica e social da Europa. Até à 
data, os aeroportos europeus têm-se confrontado com diversos desafios regulamentares, 
comerciais e externos relacionados com questões como a capacidade, o financiamento e o 
ambiente. O objectivo destas novas medidas é oferecer uma série de disposições comuns que 
deverão ser aplicadas e implementadas de maneira uniforme. A proposta foca o papel dos 
aeroportos para o desenvolvimento e competitividade futuros do mercado interno europeu da 
aviação e influenciará o futuro da regulação aeroportuária na Europa, assegurando uma 
convergência regulamentar entre os Estados-Membros e criando uma autoridade nacional 
independente para resolver os litígios.

O objectivo do relator quanto ao âmbito do parecer era concentrar-se nos aspectos 
relacionados com o desenvolvimento regional e na dimensão administrativa da questão, o 
papel da autoridade reguladora. Muitas outras questões, como o artigo sobre a transparência, 
as receitas não provenientes da aviação e as taxas de segurança, foram igualmente examinadas 
em pormenor, mas considerou-se não serem da competência da Comissão do 
Desenvolvimento Regional.

O transporte aéreo na Europa oferece valor económico e satisfaz as necessidades sociais das 
comunidades que serve. O relator salienta o facto de que nove em cada dez cidadãos da UE 
vivem fora das capitais. O transporte aéreo liga os grandes centros da UE às regiões que 
garantem a subsistência de 90% dos cidadãos comunitários, fora das capitais, aumentando 
assim os atractivos das regiões da UE, um factor importante para reduzir a tendência de 
abandono das regiões periféricas da UE. A acessibilidade de todas as regiões e os interesses 
dos passageiros dos transportes aéreos assumem uma importância crucial. É igualmente 
essencial incluir na directiva o papel que o transporte aéreo deverá desempenhar, merecendo 
destaque o reforço da coesão social e económica na União, uma vez que os aeroportos 
contribuem para a criação e o desenvolvimento de empresas, o transporte de envios de 
correspondência e mercadorias urgentes, bem como as entregas pontuais, favorecendo
especialmente o desenvolvimento regional da UE. Além disso, o transporte aéreo cria postos 
de trabalho nos aeroportos e nas zonas circundantes. São, portanto, necessárias ligações de
qualidade entre os transportes para apoiar o investimento nas regiões europeias.

As taxas aeroportuárias são geralmente fixadas e aplicadas em conformidade com uma série 
de princípios e critérios que fazem parte do sistema tarifário do aeroporto. Ao variar certas 
taxas, os aeroportos tentam aumentar a utilização da infra-estrutura aeroportuária e reduzir o 
impacto ambiental da aviação. A intenção da Comissão de redefinir a relação entre operadores 
aeroportuários e utilizadores do aeroporto, exigindo transparência total, a consulta dos 
utilizadores e a aplicação do princípio da não discriminação aquando do cálculo das taxas 
cobradas aos utilizadores pelo mesmo serviço, é aplaudida pelo relator. A fim de eliminar os 

  
1 Incluindo uma proposta de directiva relativa às taxas aeroportuárias (adoptada em 24 de Janeiro de 2007), uma 
comunicação sobre a capacidade, eficiência e segurança dos aeroportos na Europa e um relatório sobre a 
execução da directiva relativa à assistência em terra. 
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encargos administrativos, só devem realizar-se consultas sobre taxas aeroportuárias entre o 
aeroporto e os seus utilizadores no caso de haver motivos para discussão, como a revisão das 
taxas ou a imposição de novas taxas.

Ao mesmo tempo, convém assegurar que os aeroportos e os utilizadores só recorram à 
autoridade reguladora independente quando se tenham esgotado todas as possibilidades de 
diálogo e apenas se existirem motivos sérios que justifiquem o recurso. Deste modo, os 
Estados-Membros deveriam ter a possibilidade de estabelecer certos critérios quando as partes 
tiverem o direito de solicitar uma intervenção.

No que se refere à melhoria da capacidade do sistema aeroportuário europeu, existe um
potencial para desenvolver aeroportos regionais que podem desempenhar um papel 
importante para atenuar o congestionamento dos grandes aeroportos centrais da Europa. Os 
aeroportos regionais não devem ser abrangidos pelo âmbito da directiva, pois disposições 
adicionais apenas lhes imporiam encargos administrativos, que prejudicariam o seu 
desenvolvimento e, portanto, a acessibilidade da região. Contudo, os maiores eixos de 
transferência e os principais aeroportos europeus e nacionais devem ser regulados como
qualquer outro aeroporto que opere num mercado monopolista. Muitos dos aeroportos mais 
pequenos debatem-se já com a concorrência, que faz baixar as taxas aeroportuárias.

Além disso, as autoridades nacionais precisam de entender a situação exacta do seu aeroporto 
com vista a poderem elaborar os planos de desenvolvimento regional relevantes. Por 
conseguinte, poderiam criar-se parcerias entre as autoridades públicas e os aeroportos 
regionais, a fim de promover as regiões e desenvolver actividades comerciais conjuntas.

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
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 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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aeroportos regionais para o 
desenvolvimento social e económico à 
escala da União.

Justificação

O papel do transporte aéreo para a coesão económica e social da UE deve ser reconhecido 
na directiva, e o desenvolvimento dos aeroportos regionais à escala da União deve ser 
encorajado.

Alteração 2
Considerando 2 bis (novo)

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

Justificação

O transporte aéreo na Europa oferece valor económico e satisfaz as necessidades sociais das 
comunidades que serve. Nove em cada dez cidadãos da UE vivem fora das capitais. O 
transporte aéreo liga os grandes centros da UE às regiões, tornando estas atractivas e 
reduzindo a tendência para o êxodo das regiões periféricas.

Alteração 3
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) Devem ser criadas parcerias entre as 
várias autoridades públicas e os aeroportos 
regionais com vista a promover a região na 
qual o aeroporto se situa e a desenvolver 
actividades comerciais conjuntas.

Justificação

É necessário que as autoridades nacionais entendam a situação exacta do seu aeroporto para 
poderem elaborar os planos de desenvolvimento regional relevantes. Por conseguinte, 
poderiam criar-se parcerias entre as autoridades públicas e os aeroportos regionais, a fim de 
promover as regiões e desenvolver actividades comerciais conjuntas.

Alteração 4
Considerando 3
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(3) A presente directiva deverá aplicar-se 
aos aeroportos localizados no território 
comunitário com uma dimensão superior a 
um determinado nível mínimo, dado que a 
gestão e o financiamento dos aeroportos de 
pequena dimensão não exige a aplicação de 
um quadro comunitário.

(3) A presente directiva deverá aplicar-se 
aos aeroportos localizados no território 
comunitário com uma dimensão superior a 
um determinado nível mínimo, dado que a 
gestão e o financiamento dos aeroportos de 
pequena dimensão não exigem a aplicação 
de um quadro comunitário, pois a maioria 
opera num meio empresarial cada vez mais 
competitivo e essa concorrência tende a 
fazer baixar as taxas aeroportuárias.

Justificação

Muitos dos pequenos aeroportos pertencem a privados e, em muitos casos, não são os únicos 
operadores da região. Por este motivo enfrentam uma forte concorrência, que faz baixar as 
taxas aeroportuárias.

Alteração 5
Considerando 6

(6) Deverá ser instituída uma entidade 
reguladora independente em cada 
Estado-Membro a fim de garantir a 
imparcialidade das suas decisões e a 
aplicação adequada e efectiva da presente 
directiva. A entidade reguladora deverá 
dispor de todos os recursos necessários, em 
termos de pessoal, competências e meios 
financeiros, para o desempenho das suas 
funções.

(6) Deverá ser nomeada ou instituída uma 
entidade reguladora independente em cada 
Estado-Membro a fim de garantir a 
imparcialidade das suas decisões e a 
aplicação adequada e efectiva da presente 
directiva. A entidade reguladora deverá 
dispor de todos os recursos necessários, em 
termos de pessoal, competências e meios 
financeiros, para o desempenho das suas 
funções.

Justificação

Esta alteração harmoniza o considerando com o nº 1 do artigo 10º. Sempre que possível, a 
entidade reguladora independente deve ser nomeada com vista a evitar o agravamento da 
burocracia nos Estados-Membros. 

Alteração 6
Artigo 1, nº 2

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 

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% do total de 
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000 toneladas de carga. passageiros transportados anualmente na 
União.

3. Sem prejuízo do nº 2, um 
Estado-Membro pode:
i) aplicar a presente directiva a qualquer 
aeroporto localizado no seu território e 
aberto ao tráfego comercial, cujo tráfego 
anual represente mais de 10% do total de 
passageiros transportados anualmente 
nesse Estado-Membro;
ii) aplicar a presente directiva a qualquer 
aeroporto localizado no seu território e 
aberto ao tráfego comercial, com base num 
estudo de mercado realizado pela sua 
autoridade nacional competente. Esse 
estudo de mercado é levado a cabo após 
consulta alargada da entidade gestora do 
aeroporto e dos utilizadores do aeroporto 
em causa.
4. Cada Estado-Membro publica uma lista 
dos seus aeroportos aos quais a presente 
directiva se aplica e assegura a qualquer 
parte interessada o acesso aos resultados de 
qualquer estudo de mercado, nos termos do 
disposto no ponto ii do nº 3, embora sem 
divulgar informações comerciais sigilosas.

A presente directiva não é aplicável às taxas 
cobradas para a remuneração de serviços de 
navegação aérea de rota e de terminal, de 
acordo com o Regulamento (CE) 1794/2006 
da Comissão que estabelece o regime 
comum de tarifação dos serviços de 
navegação aérea, ou às taxas cobradas para a 
remuneração dos serviços de assistência em 
escala referidos no anexo da Directiva 
96/67/CE do Conselho relativa ao acesso ao 
mercado da assistência em escala nos 
aeroportos da Comunidade.

5. A presente directiva não é aplicável às 
taxas cobradas para a remuneração de 
serviços de navegação aérea de rota e de 
terminal, de acordo com o Regulamento 
(CE) nº 1794/2006 da Comissão que 
estabelece o regime comum de tarifação dos 
serviços de navegação aérea, ou às taxas 
cobradas para a remuneração dos serviços de 
assistência em escala referidos no anexo da 
Directiva 96/67/CE do Conselho relativa ao 
acesso ao mercado da assistência em escala 
nos aeroportos da Comunidade.

A presente directiva em nada prejudica o 
direito de cada Estado-Membro aplicar 
medidas regulamentares adicionais que não 
sejam incompatíveis com a presente 
directiva ou outras disposições relevantes do 
direito comunitário no que diz respeito às 
entidades gestoras de aeroportos 

6. A presente directiva em nada prejudica o 
direito de cada Estado-Membro aplicar 
medidas regulamentares adicionais que não 
sejam incompatíveis com a presente 
directiva ou outras disposições relevantes do 
direito comunitário no que diz respeito às 
entidades gestoras de aeroportos 
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estabelecidas no seu território. Essas 
medidas podem incluir, em especial, a 
aprovação dos sistemas de taxas e/ou do 
nível das taxas com base no direito da 
concorrência.

estabelecidas no seu território. Essas 
medidas podem incluir, em especial, a 
aprovação dos sistemas de taxas e/ou do 
nível das taxas com base no direito da 
concorrência.

Justificação

Os aeroportos regionais não devem ser abrangidos pelo âmbito da directiva, uma vez que 
regulamentos adicionais representariam apenas encargos administrativos para esses 
aeroportos, o que prejudicaria o seu desenvolvimento e, portanto, a acessibilidade da região. 
Contudo, os maiores eixos de transferência e os principais aeroportos europeus e nacionais 
devem ser regulados, bem como qualquer outro aeroporto que opere num mercado 
monopolista. Muitos dos aeroportos mais pequenos debatem-se já com a concorrência, o que 
faz baixar as taxas aeroportuárias.

Alteração 7
Artigo 3

Os Estados-Membros asseguram que as 
taxas aeroportuárias não discriminem entre 
utilizadores do aeroporto ou passageiros de 
transportes aéreos.

Os Estados-Membros asseguram que as 
taxas aeroportuárias não discriminem entre 
utilizadores do aeroporto ou passageiros de 
transportes aéreos que utilizem o mesmo 
serviço.

Justificação

No caso de os utilizadores do aeroporto utilizarem diferentes infra-estruturas e serviços 
aeroportuários, o nível das taxas aeroportuárias pode ser distinto. Porém, o mesmo serviço 
não deve dar origem a tratamento discriminatório entre utilizadores do aeroporto ou 
passageiros dos transportes aéreos.

Alteração 8
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 
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 houver intenções de rever as taxas 
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ou impor novas taxas e, em qualquer caso, 
pelo menos uma vez de dois em dois anos.

Justificação

O objectivo da alteração é eliminar os encargos administrativos através da realização de 
consultas sobre as questões relacionadas com as taxas aeroportuárias, caso haja motivos 
para discussão. Além disso, tem em conta a situação em que, anos antes, tenham sido 
acordados preços entre os aeroportos e as companhias aéreas.

Alteração 9
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 houver intenções de rever as taxas 
ou impor novas taxas, 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:

Justificação

Coerente com o nº 1 do artigo 4º.

Alteração 10
Artigo 5, nº 2

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
utilizadores do aeroporto apresentem 
regularmente informações à entidade 
gestora, nomeadamente no que diz respeito 
a:

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
utilizadores do aeroporto apresentem 
informações à entidade gestora quando
houver intenções de rever as taxas ou 
impor novas taxas, nomeadamente no que 
diz respeito a:

Justificação

Coerente com o nº 1 do artigo 4º.

Alteração 11
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Artigo 7, nº 2

2. Os Estados-Membros asseguram que, 
caso não se obtenha acordo sobre os níveis 
de serviço, qualquer das partes pode solicitar 
a intervenção da entidade reguladora 
independente.

2. Os Estados-Membros asseguram que, 
caso não se obtenha acordo sobre os níveis 
de serviço, qualquer das partes possa
solicitar a intervenção da entidade 
reguladora independente. Os 
Estados-Membros definem as condições 
precisas nas quais qualquer das partes pode 
solicitar a intervenção da entidade 
reguladora independente.

Justificação

Convém assegurar que as partes só recorram à entidade reguladora independente quando se 
tenham esgotado todas as possibilidades de diálogo e apenas se existirem motivos sérios que 
justifiquem o recurso.

Alteração 12
Artigo 10, nº 4

4. Sempre que tenha uma queixa no que se 
refere a qualquer matéria abrangida pela 
presente directiva, a entidade gestora do 
aeroporto ou um utilizador do aeroporto 
pode apresentá-la à entidade reguladora 
independente, que, na sua qualidade de 
autoridade competente para a resolução de 
litígios, emite uma decisão no prazo de dois 
meses após a recepção da queixa. A entidade 
reguladora independente tem o direito de 
exigir às partes que lhe prestem as 
informações necessárias para a adopção da 
decisão. As decisões da entidade reguladora 
são vinculativas.

4. Sem prejuízo dos actuais mecanismos de 
resolução de litígios ou procedimentos 
estatutários de recurso, quando tenha uma 
queixa no que se refere a qualquer matéria 
abrangida pela presente directiva, a entidade 
gestora do aeroporto ou um utilizador do 
aeroporto pode, em condições determinadas 
pelo Estado-Membro em causa, 
apresentá-la à entidade reguladora 
independente, que, na sua qualidade de 
autoridade competente para a resolução de 
litígios, emite uma decisão no prazo de dois 
meses após a recepção da queixa. A entidade 
reguladora independente tem o direito de 
exigir às partes que lhe prestem as 
informações necessárias para a adopção da 
decisão. As decisões da entidade reguladora 
são vinculativas.

Justificação

Convém assegurar que as partes só recorram à entidade reguladora independente quando se 
tenham esgotado todas as possibilidades de diálogo e apenas se existirem motivos sérios que 
justifiquem o recurso. O direito de recurso deve ser assegurado em conformidade com a 
ordem jurídica de cada Estado-Membro.
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Alteração 13
Artigo 11, nº 1

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre a 
aplicação da presente directiva o mais tardar 
quatro anos após a sua entrada em vigor, 
bem como eventuais propostas adequadas, 
quando necessário.

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre a 
aplicação da presente directiva, avaliando os 
progressos efectuados na consecução dos 
objectivos do presente regulamento, o mais 
tardar quatro anos após a sua entrada em 
vigor, bem como eventuais propostas 
adequadas, quando necessário.

Justificação

Uma avaliação independente da aplicação da directiva deve estar associada aos progressos 
efectuados no que se refere aos objectivos estabelecidos.


