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SEGURANÇA DA AVIAÇÃO

As regras comuns, que foram sendo progressivamente alargadas a todo o setor da
aviação, garantem um nível uniforme e elevado de segurança[1] no mercado interno
dos transportes aéreos.

BASE JURÍDICA

Artigo 100.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

OBJETIVOS

A realização do mercado interno do transporte aéreo, em meados da década
de 1990[2], impôs a criação de regras comuns, que visavam garantir um nível uniforme
e elevado de segurança no setor.

RESULTADOS

Aviação e segurança são indissociáveis. Sem normas rigorosas que assegurem um
elevado nível de segurança, o setor do transporte aéreo não se teria desenvolvido
tanto. Visto que as viagens aéreas permitem viajar por longas distâncias num
espaço de tempo relativamente curto, pelo menos alguma cooperação internacional é
fundamental para a segurança da aviação.
A nível internacional, a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO[3]) é
responsável por estabelecer os padrões mínimos de segurança da aviação, mas estes
não são vinculativos, pelo que o seu cumprimento depende, sobretudo, da boa vontade
dos Estados contratantes.
A criação de um mercado interno europeu da aviação implicou que todos os
passageiros beneficiassem do mesmo nível elevado de segurança para onde quer
que voassem na União. As normas nacionais têm, pois, sido substituídas por uma
regulamentação comum vinculativa a nível da UE. Do mesmo modo, as autoridades

[1]A segurança intrínseca da aviação refere-se à conceção, construção, manutenção e utilização das aeronaves. Não deve
ser confundida com a segurança extrínseca da aviação, cujo objetivo é impedir os atos dolosos contra as aeronaves, seus
passageiros e tripulações (ver ficha 3.4.7.).

[2]O «terceiro pacote» de liberalização do setor da aviação, ou seja, os Regulamentos (CEE) n.os 2407/92, 2408/92 e 2409/92
(atualmente substituídos pelo Regulamento (CE) n.o 1008/2008), permitiu o livre acesso das transportadoras aéreas da UE às
rotas aéreas intracomunitárias (ver ficha 3.4.6.).
[3]A ICAO é uma agência especializada das Nações Unidas, instituída pela Convenção relativa à Aviação Civil Internacional,
de setembro de 1944 (também designada por «Convenção de Chicago»), de que fazem parte atualmente 193 países. A ICAO
adota normas e «práticas recomendadas», que são obrigatórias para os Estados contratantes, não existindo, porém, qualquer
mecanismo vinculativo para verificar a sua observância.
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reguladoras nacionais e as respetivas instâncias de cooperação voluntária (sobretudo
as antigas «Joint Aviation Authorities»[4]) foram substituídas por um mecanismo a nível
da UE em que se articulam as autoridades nacionais da aviação civil, a Comissão
Europeia e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA)[5]. Desde 2003,
a AESA tem sido responsável, em particular, pela elaboração de disposições
regulamentares neste domínio (servindo de base às propostas de atos legislativos da
Comissão). A Comissão, a AESA e as autoridades nacionais competentes controlam
a aplicação destas regras, cada uma nos seus domínios de competência respetivos,
mas também prestando um apoio mútuo.
As regras comuns de segurança da aviação civil resultam das normas e das
recomendações adotadas pela ICAO, mas são, frequentemente, mais rigorosas.
Foram sendo progressivamente alargadas a todo o setor do transporte aéreo.
O objetivo geral das regras é, em primeiro lugar, prevenir acidentes e procuram fazê-
lo tanto através da promoção de uma cultura de responsabilidade no setor como
medinate supervisão exterior[6].
Desde 1994, os princípios da ICAO relativos aos inquéritos sobre acidentes no setor
da aviação civil fazem parte integrante do Direito da UE (através da Diretiva 94/56/
CE, posteriormente substituída pelo Regulamento (UE) n.o 996/2010). Os inquéritos
devem ser realizados com total independência, tendo exclusivamente como objetivo a
determinação das causas dos acidentes e a prevenção de futuros acidentes, e não o
apuramento de culpas ou a determinação de responsabilidades (uma abordagem que
nem sempre está conforme com os Direitos Civis e Penais nacionais, cujo intuito é
identificar e sancionar os responsáveis). A mesma lógica preventiva e «não punitiva»
está subjacente à regulamentação relativa à comunicação de ocorrências na aviação
civil (Diretiva 2003/42/CE, e Regulamentos (CE) n.o 1321/2007 e (CE) n.o 1330/2007,
todos posteriormente substituídos pelo Regulamento (UE) n.o 376/2014). Desde 2005,
quaisquer problemas identificados no sistema de transporte aéreo devem ser
declarados às autoridades nacionais competentes e, por estas, à AESA, sendo os
respetivos relatórios depois armazenados e divulgados (através de um registo central
gerido pela Comissão Europeia) para efeitos de análise.
Desde 2003[7], as regras comuns regem também a aeronavegabilidade, ou seja, a
forma como as aeronaves devem ser concebidas, construídas e mantidas. Em 2008,

[4]As «Joint Aviation Authorities» (JAA) constituíam um órgão informal, criado para facilitar a cooperação entre as diversas
autoridades reguladoras da aviação civil da maioria dos países europeus (pertencentes ou não à UE) e eram responsáveis pelo
desenvolvimento de normas e procedimentos de segurança (que cada Estado Parte era depois livre de aplicar à sua maneira).
As JAA, que tiveram 43 países membros no seu auge, iniciaram a sua atividade em 1970 (com o nascimento da Airbus) e
deixaram de existir em 2009. A adoção de regras comuns de segurança da aviação civil, vinculativas e diretamente aplicáveis,
tornou obsoleta a existência das JAA para os Estados-Membros da UE.
[5]Convém referir que a regulamentação técnica no domínio da gestão do tráfego aéreo e dos serviços de navegação aérea
é também elaborada pela Eurocontrol ou por outros organismos de normalização, como a Eurocae (a Eurocontrol executa
igualmente parte desta regulamentação). A extensão das regras comuns de segurança da aviação e das competências
da AESA nestes domínios é acompanhada de uma clarificação na repartição das tarefas. A AESA será agora responsável
pela elaboração da regulamentação técnica e a Eurocontrol desempenhará tarefas operacionais no âmbito do «Céu Único
Europeu» (ver ficha 3.4.8.). Ver também a proposta de regulamento COM(2013)0409, de 11 de junho de 2013, e a resolução
aprovada pelo Parlamento Europeu em primeira leitura, em 12 de março de 2014, JO C 378 de 9.11.2017, p. 584.
[6]A acreditação dos organismos de conceção (Design Organisational Approval), concedida pela AESA, é um bom exemplo da
forma como esta cultura de responsabilidade está a ser promovida no setor.
[7]Uma harmonização mínima das «regras técnicas» foi introduzida a partir de 1991 por via do Regulamento (CE) n.o 3922/91,
com base nos «acordos» adotados (muito a custo) pelas Joint Aviation Authorities.
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as regras foram alargadas às operações aéreas e à formação das tripulações,
isto é, à forma como as aeronaves devem ser utilizadas. Em 2009, foram ainda
alargadas à segurança das operações aeroportuárias, à gestão do tráfego aéreo e à
prestação de serviços de navegação aérea. Todas estas regras dizem respeito tanto
às aeronaves e respetivas partes como às organizações e ao pessoal responsáveis
pela sua conceção, construção, manutenção e utilização, incluindo aeronaves e
transportadoras de países terceiros que operam na UE. Em 2015, a Comissão
propôs que essas regras fossem reforçadas, nomeadamente para terem em conta o
desenvolvimento de aeronaves não tripuladas (drones) e as interdependências entre
a segurança operacional da aviação e outros domínios, como a segurança pública
e a proteção do ambiente (COM(2015)0613). A proposta ampliou as competências
da AESA em domínios como a segurança (incluindo a cibersegurança) e o ambiente.
Sugeriu igualmente algumas alterações à estrutura da AESA (por exemplo, a criação
de um Conselho Executivo para auxiliar o Conselho de Administração e o Diretor
Executivo). Acima de tudo, foram também propostas duas fontes de receita adicionais
para a AESA (subvenções e taxas de navegação aérea para tarefas de gestão
do tráfego aéreo e dos serviços de navegação aérea). Na sequência de debates
aprofundados sobre esta proposta entre o Parlamento Europeu e o Conselho, o
Regulamento (UE) n.o 2018/1139[8] foi adotado em julho de 2018, revogando o anterior
regulamento de base da AESA (Regulamento (CE) n.o 216/2008).
O programa SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft — Inspeção de Segurança
a Aeronaves de Países Terceiros), lançado em 1996 pela Conferência Europeia
da Aviação Civil (CEAC[9]), lançou as bases para a harmonização das inspeções
de aeronaves estrangeiras (europeias ou não) nos aeroportos dos Estados Partes,
a fim de verificar a sua conformidade com os requisitos mínimos de segurança
estabelecidos pela ICAO[10]. A Diretiva 2004/36/CE (substituída pelo Regulamento
(CE) n.o 216/2008) tornou o programa SAFA obrigatório para os Estados-Membros
a partir de 2006. Desde 2014, os aviões dos países da AESA (União Europeia,
Islândia, Noruega e Suíça) são inspecionados com base nas normas da Agência, por
vezes mais restritivas, sendo as inspeções SACA (Safety Assessment of Community
Aircraft — Inspeção de Segurança a Aeronaves de Países Comunitários) regidas
pelo Regulamento (UE) n.o 965/2012. Quarenta e oito países, tanto europeus como
não europeus, incluindo os 27 Estados-Membros, participam atualmente no programa
SAFA/SACA e, todos os anos, mais de 6 000 aeronaves (repartidas quase em
partes iguais entre operadores da UE e de países terceiros) são inspecionadas
na UE, enquanto mais de 11 000 aeronaves são inspecionadas no total em todos
os países participantes. A AESA mantém um registo centralizado dos relatórios
destas inspeções. Quaisquer deficiências detetadas podem conduzir a restrições
nas operações; se for caso disso, os operadores em causa serão colocados numa
lista negra de companhias aéreas, proibidas de operar na UE por motivos de
segurança. A lista negra foi introduzida em 2005 (Regulamento (CE) n.o 2011/2005),

[9]A Conferência Europeia da Aviação Civil (CEAC) reúne, de modo informal, as autoridades da aviação civil de 44 países
europeus, que procuram harmonizar as suas políticas e práticas e promover as suas relações com outras regiões do mundo.
A CEAC não detém qualquer poder regulamentar, mas é um útil espaço de reflexão.
[10]Os requisitos dos anexos 1 (licenças de pessoal), 6 (operação de aeronaves) e 8 (aeronavegabilidade) da Convenção de
Chicago.
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sendo regularmente atualizada e publicada (através de alterações sucessivas do
Regulamento (CE) n.o 474/2006), a fim de que os passageiros, os vendedores
de bilhetes de avião e as autoridades competentes estejam permanentemente
informados. Por outro lado, a partir de novembro de 2016, todos os operadores de
países terceiros devem demonstrar a sua conformidade com as normas de segurança
da ICAO para poderem voar para a União, através de uma autorização emitida pela
AESA (Regulamento (UE) n.o 452/2014).
A composição da lista negra demonstra a necessidade de melhorar a segurança
da aviação civil em algumas regiões do mundo. Para o efeito, a UE estabeleceu
acordos de cooperação com a ICAO e presta assistência aos países que sentem mais
dificuldades em estabelecer sistemas eficazes de segurança aérea. Paralelamente,
a UE propõe aos países vizinhos mais próximos, para onde muitos cidadãos europeus
podem vir a viajar de avião, que integrem o mercado interno dos transportes aéreos,
o que implica a aplicação da totalidade das regras comuns de segurança da aviação
(Estados do Espaço Económico Europeu, Suíça e Estados dos Balcãs partes no
Acordo sobre o «Espaço Comum Europeu da Aviação»).
A cooperação internacional em matéria de segurança aérea tem igualmente por
objetivo facilitar o comércio de produtos e serviços, que pode ser prejudicado pela
multiplicação de normas técnicas nacionais. Por conseguinte, a União celebrou
acordos de reconhecimento mútuo dos níveis de segurança com os seus principais
parceiros aeronáuticos (EUA, Canadá e Brasil). Por seu lado, a AESA assinou
convénios de cooperação para projetos específicos, com parceiros industriais de
países que não beneficiam desses acordos de reconhecimento mútuo. Os produtos e
os serviços abrangidos por esses acordos e convénios podem, portanto, ser livremente
transacionados pelos países em causa.
Em 2018, a Comissão apresentou uma proposta relativa à conclusão de um acordo
entre a UE e a China sobre a segurança da aviação civil. O Parlamento aprovou
a celebração do acordo em junho de 2020 (2018/0155/NLE). Nesse mesmo mês, a
Comissão assinou igualmente um acordo com o Japão sobre a segurança da aviação
civil. A UE e o Japão estão a prosseguir os respetivos procedimentos internos no que
diz respeito à celebração do acordo, aos quais o Parlamento deu a sua aprovação em
dezembro de 2020 (2019/0275/NLE).
Em 22 de setembro de 2020, a Comissão propôs uma atualização da iniciativa Céu
Único Europeu, cujo objetivo é proporcionar um quadro para uma gestão do tráfego
aéreo mais sustentável e resiliente, em consonância com o Pacto Ecológico Europeu.
A atualização consiste numa proposta alterada de regulamento relativo à realização do
céu único europeu (2013/0186(COD))) e numa proposta de alteração do Regulamento
(UE) 2018/1139 no que respeita à capacidade da Agência da União Europeia para
a Segurança da Aviação atuar como órgão de análise do desempenho do céu único
europeu (2020/0264(COD)). Em junho de 2021, a Comissão dos Transportes e do
Turismo do Parlamento aprovou o seu relatório sobre a proposta e o seu mandato de
negociação, tendo as negociações interinstitucionais já sido iniciadas.
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O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

No seu apoio, muito firme, à criação de um sistema europeu eficaz para a segurança da
aviação civil, o Parlamento Europeu preocupou-se sempre, e de forma muito especial,
com o direito à informação dos passageiros e a eficácia da Agência Europeia para a
Segurança da Aviação.
Assim, o Parlamento Europeu entendeu que uma função da Diretiva SAFA era
responsabilizar publicamente as companhias aéreas que não cumpriam as normas
de segurança internacionais. O Parlamento Europeu considerou também que a
Comissão devia ter o poder de alargar quaisquer medidas impostas por um Estado-
Membro na sequência de uma inspeção SAFA a toda a UE. Deste modo, os
deputados ao Parlamento Europeu lançaram as bases daquela que viria a ser,
um ano após a entrada em vigor da diretiva, a chamada lista negra. Foi ainda
o Parlamento Europeu que tornou obrigatória a publicação desta lista e impôs o
reembolso ou o reencaminhamento dos passageiros em caso de cancelamento de
um voo na sequência da colocação de uma companhia aérea nessa lista. Além
disso, o Parlamento Europeu desejou, desde o início do projeto, que a AESA fosse
independente no desempenho das suas tarefas técnicas e dotada de mais amplas
competências. Assim, em 2002, o Parlamento Europeu solicitou o alargamento das
regras comuns de segurança e das competências da AESA às operações das
aeronaves e à concessão de licenças às tripulações de voo, o que veio, finalmente,
a ocorrer em 2008. Foi igualmente o Parlamento Europeu que dotou a Agência de
efetivos poderes coercivo e dissuasivo, permitindo-lhe aplicar sanções financeiras
proporcionais às infrações.
Além disso, em 2016, o Parlamento Europeu acolheu favoravelmente a proposta
da Comissão de revisão do regulamento de base da AESA (Regulamento (CE)
n.o 216/2008), cujo objetivo é alcançar o mais elevado nível de segurança no setor da
aviação. Salientou, em especial, a necessidade de adotar as disposições necessárias
para adaptar a AESA aos novos desenvolvimentos no setor da aviação, tais como o
aumento do tráfego aéreo, a utilização generalizada de drones, o aparecimento de
zonas de conflito às portas da Europa e o aumento da complexidade tecnológica no
setor da aviação. Em 2017, apelou à Comissão e ao Conselho para que dotassem
a AESA de recursos e pessoal suficientes para assegurar elevados padrões de
segurança e reforçar o seu papel na cena internacional.
Textos relevantes do Parlamento Europeu nesta matéria incluem:
— Recomendação de 21 de março de 2002 para segunda leitura referente à

posição comum adotada pelo Conselho tendo em vista a adoção do regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a regras comuns no domínio
da aviação civil e cria a Agência Europeia para a Segurança da Aviação
(A5-0093/2002);

— Relatório de 9 de março de 2004 sobre o projeto comum, aprovado pelo
Comité de Conciliação, de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à segurança das aeronaves de países terceiros que utilizem aeroportos
comunitários (A5-0125/2004);
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— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo, de 19 de outubro de 2005,
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à informação dos passageiros do transporte aéreo sobre a identidade da
transportadora operadora e à comunicação de informações de segurança pelos
Estados-Membros (A6-0310/2005);

— Resolução do Parlamento Europeu, de 29 de outubro de 2015, sobre a utilização
segura de sistemas de aeronaves telepilotadas (RPAS), geralmente conhecidos
como veículos aéreos não tripulados (UAV), no campo da aviação civil (JO C 355,
20.10.2017, p. 63);

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo, de 2 de setembro de 2016,
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a
regras comuns no domínio da aviação civil e que cria a Agência da União Europeia
para a Segurança da Aviação, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 216/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho (A8-0364/2016);

— Resolução de 16 de fevereiro de 2017 sobre uma Estratégia da Aviação para a
Europa (JO C 252, 18.7.2018, p. 284).

Ariane Debyser
03/2022
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