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REGULAMENTO (CE) N.º    /2003 DO PARLAMENTO EUROPEU

E DO CONSELHO

de

relativo à prestação de serviços de navegação aérea no Céu Único Europeu

("regulamento relativo à prestação de serviços")

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 2 do artigo 80.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 3,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 4,

                                                
1 JO C 103 E de 30.4.2002, p. 26.
2 JO C 241 de 7.10.2002, p. 24.
3 JO C 278 de 14.11.2002, p. 13.
4 Parecer do Parlamento Europeu de 3 de Setembro de 2002 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de                 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de       (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) Os Estados-Membros reestruturaram, em diferentes graus, os seus prestadores de serviços de

navegação aérea nacionais, aumentando o seu nível de autonomia e a liberdade de prestação

de serviços. A necessidade de assegurar a satisfação de requisitos mínimos de interesse

público torna-se cada mais premente neste novo cenário.

(2) O relatório do Grupo de Alto Nível sobre o Céu Único Europeu em Novembro de 2000

confirmou a necessidade de dispor de regras a nível comunitário para estabelecer a distinção

entre regulação e prestação de serviços e para introduzir um sistema de certificação destinado

a preservar os requisitos de interesse público, primordialmente em termos de segurança e

melhorar os mecanismos de tarifação.

(3) O Regulamento (CE) n.º     /2003 1 do Parlamento Europeu e do Conselho, a seguir designado

"regulamento–quadro", estabelece o quadro para a realização do Céu Único Europeu.

(4) Para criar o Céu Único Europeu, deverão ser adoptadas medidas destinadas a garantir a

prestação segura e eficiente de serviços de navegação aérea de forma coerente com a

organização e utilização do espaço aéreo, tal como previsto no Regulamento (CE) n.º    /2003

do Parlamento Europeu e do Conselho, de     , relativo à organização e utilização do espaço

aéreo do Céu Único Europeu 2, a seguir designado "regulamento relativo ao espaço aéreo". É

importante organizar de forma harmonizada a prestação de tais serviços para responder

adequadamente às necessidades dos utilizadores do espaço aéreo e regular a segurança e

eficiência do tráfego aéreo.

                                                
1 Ver página      do presente Jornal Oficial.
2 Ver página      do presente Jornal Oficial.
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(5) A prestação de serviços de tráfego aéreo, tal como prevista no presente regulamento, está

relacionada com o exercício de prerrogativas de poder público que não têm um carácter

económico que justifique a aplicação das regras de concorrência do Tratado.

(6) Os Estados-Membros são responsáveis pela fiscalização da prestação segura e eficiente dos

serviços de navegação aérea e pelo cumprimento por parte dos prestadores de serviços de

navegação aérea dos requisitos comuns estabelecidos a nível comunitário.

(7) Os Estados-Membros deverão poder confiar a organizações de reconhecida experiência

técnica a verificação do cumprimento por parte dos prestadores de serviços de navegação

aérea dos requisitos comuns estabelecidos a nível comunitário.

(8) O regular funcionamento do sistema de transporte aéreo pressupõe igualmente que os

prestadores de serviços de navegação aérea assegurem níveis de segurança uniformes e

elevados.

(9) Deve ser estabelecido um sistema comum de certificação dos prestadores de serviços de

navegação aérea que constituirá uma forma de definir os direitos e obrigações dos prestadores

de serviços de navegação aérea, garantindo, simultaneamente, a continuidade da prestação de

serviços.

(10) As condições associadas aos certificados devem ser objectivamente justificadas e devem ser

não discriminatórias, proporcionais e transparentes, e compatíveis com as normas

internacionais pertinentes.
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(11) Os certificados devem ser reciprocamente reconhecidos por todos os Estados-Membros para
que os prestadores de serviços de navegação aérea possam exercer as suas actividades num
Estado-Membro que não aquele em que obtiveram os seus certificados, dentro dos limites
ditados pelos imperativos de segurança.

(12) A prestação de serviços de comunicação, navegação e vigilância, bem como de serviços de
informação aeronáutica, deve ser organizada em condições de mercado, tendo
simultaneamente em conta as especificidades de tais serviços e a manutenção de um nível
elevado de segurança.

(13) Com o objectivo de facilitar uma gestão segura do tráfego aéreo através das fronteiras dos
Estados-Membros no interesse dos utilizadores do espaço aéreo e dos seus passageiros, o
sistema de certificação deverá prever um quadro que permita aos Estados-Membros designarem
prestadores de serviços de tráfego aéreo, independentemente do local em que tenham sido
certificados.

(14) Os Estados-Membros, após terem analisado as condições de segurança apropriadas, deverão
designar um ou mais prestadores de serviços meteorológicos para a totalidade ou para uma
parte do espaço aéreo sob a sua responsabilidade, sem terem de recorrer a um concurso público.

(15) Os prestadores de serviços de navegação aérea deverão estabelecer e manter uma cooperação
estreita com as autoridades militares responsáveis pelas actividades susceptíveis de afectar o
tráfego aéreo geral através da celebração dos acordos adequados.

(16) A contabilidade dos prestadores de serviços de navegação aérea deverá ser o mais
transparente possível.
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(17) A introdução de princípios e condições harmonizados de acesso aos dados operacionais deve
facilitar a prestação de serviços de navegação aérea e as operações dos utilizadores do espaço
aéreo e dos aeroportos num novo enquadramento.

(18) As condições de tarifação aplicáveis aos utilizadores do espaço aéreo devem ser justas e
transparentes.

(19) As taxas de utilização devem constituir uma contrapartida das estruturas e serviços oferecidos
pelos prestadores de serviços de navegação aérea e pelos Estados-Membros. O nível das taxas
de utilização deve ser proporcional aos custos, tendo em conta o objectivo de segurança e
eficiência económica.

(20) Os utilizadores do espaço aéreo não deverão ser sujeitos a tratamento discriminatório na

prestação de serviços equivalentes de navegação aérea.

(21) Os prestadores de serviços de navegação aérea oferecem um determinado número de estruturas

e serviços directamente relacionados com a exploração de aeronaves, cujos custos devem poder

cobrir de acordo com o princípio do "utilizador-pagador", ou seja, o utilizador do espaço aéreo

deve suportar os custos que ocasiona no local de utilização ou o mais perto possível deste.

(22) É importante garantir a transparência dos custos inerentes a tais estruturas e serviços. Por

conseguinte, todas as alterações do sistema ou do nível das taxas devem ser explicadas aos

utilizadores do espaço aéreo. Essas alterações e os investimentos propostos pelos prestadores

de serviços de navegação aérea devem ser explicados no quadro de intercâmbios de

informação entre os seus organismos de gestão e os utilizadores do espaço aéreo.
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(23) Deve ser prevista a possibilidade de modular as taxas de forma a contribuir para a

maximização da capacidade global do sistema. Os incentivos financeiros podem constituir

uma forma útil de acelerar a introdução de equipamentos de terra ou de bordo que aumentem

a capacidade, de recompensar níveis de desempenho elevados ou de compensar

inconvenientes decorrentes da escolha de rotas menos desejáveis.

(24) A Comissão deve examinar a viabilidade da concessão de assistência financeira temporária a

medidas destinadas a aumentar a capacidade do sistema europeu de controlo do tráfego aéreo

na sua globalidade.

(25) A definição e imposição de taxas aos utilizadores do espaço aéreo deve ser objecto de uma

análise periódica da Comissão, em cooperação com o Eurocontrol e as autoridades

supervisoras nacionais e os utilizadores do espaço aéreo.

(26) Devido à natureza particularmente sensível das informações relativas aos prestadores de

serviços de navegação aérea, as autoridades supervisoras nacionais não devem divulgar as

informações abrangidas pela obrigação de sigilo profissional, sem prejuízo da organização de

um sistema destinado a controlar e publicar o desempenho desses prestadores de serviços,

APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Objectivo e âmbito de aplicação

1. No âmbito do regulamento-quadro, o presente regulamento diz respeito à prestação de

serviços de navegação aérea no Céu Único Europeu. Tem por objectivo estabelecer requisitos

comuns para uma prestação segura e eficiente de serviços de navegação aérea na Comunidade.

2. O presente regulamento aplica-se à prestação de serviços de navegação aérea para o tráfego

aéreo geral, no âmbito e em conformidade com o disposto no regulamento-quadro.

Artigo 2.º

Funções das autoridades supervisoras nacionais

1. As autoridades supervisoras nacionais a que se refere o artigo 4.º do regulamento–quadro

asseguram a supervisão adequada da aplicação do presente regulamento, em especial no que se

refere à segurança e eficiência das operações efectuadas pelos prestadores de serviços de navegação

aérea que prestam serviços relacionados com o espaço aéreo sob responsabilidade do Estado-

-Membro que designou ou constituiu a autoridade competente.
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2. Para o efeito, cada autoridade supervisora nacional organiza as inspecções e vistorias

adequadas para verificar o cumprimento dos requisitos impostos no presente regulamento. O

prestador de serviços de navegação aérea em questão deve facilitar esse trabalho.

3. No que diz respeito aos blocos de espaço aéreo funcionais que se estendem pelo espaço aéreo

da responsabilidade de mais do que um Estado-Membro, os Estados-Membros em questão devem

celebrar um acordo relativo à supervisão imposta no presente artigo no que se refere aos prestadores

de serviços de navegação aérea que prestam serviços relacionados com esses blocos. Os Estados-

-Membros podem celebrar um acordo relativo à supervisão prevista no presente artigo no que se

refere a um prestador de serviços de navegação aérea que preste serviços noutro Estado-Membro

que não aquele onde tem o seu principal centro de actividades.

4. As autoridades supervisoras nacionais tomam as medidas necessárias para estabelecerem

entre si uma estreita cooperação, de modo a assegurar a adequada supervisão dos prestadores de

serviços de navegação aérea titulares de um certificado válido de um Estado-Membro que também

prestam serviços relacionados com o espaço aéreo sob responsabilidade de outro Estado-Membro.

Tal cooperação deve incluir mecanismos para o tratamento dos casos em que se verifique um

incumprimento dos requisitos comuns aplicáveis estabelecidos no artigo 5.º ou das condições

estabelecidas no Anexo II.
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Artigo 3.º

Organizações reconhecidas

1. As autoridades supervisoras nacionais podem decidir delegar, no todo ou em parte, as

inspecções e vistorias referidas no n.º 2 do artigo 2.º em organizações reconhecidas que preencham

os requisitos estabelecidos no Anexo I.

2. O reconhecimento por uma autoridade supervisora nacional é válido na Comunidade por um

período renovável de três anos. As autoridades supervisoras nacionais podem confiar a realização

das inspecções e vistorias a qualquer organização reconhecida situada na Comunidade.

Artigo 4.º

Requisitos de segurança

A Comissão deve, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do regulamento–quadro, identificar e adoptar as

Especificações Regulamentares Eurocontrol sobre Segurança (ESARR) e as subsequentes

alterações a essas especificações dentro do âmbito do presente regulamento, que se tornarão

vinculativas ao abrigo da legislação comunitária. As referências de todas as ESARR devem ser

publicadas no Jornal Oficial da União Europeia.
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CAPÍTULO II

REGRAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Artigo 5.º

Requisitos comuns

Devem ser estabelecidos requisitos comuns para a prestação de serviços de navegação aérea nos

termos do n.º 3 do artigo 5.º do regulamento–quadro. Os requisitos comuns devem contemplar os

seguintes elementos:

– competências operacionais e técnicas e aptidão,

– sistemas e processos de gestão de segurança e de qualidade ,

– sistemas de informação,

– qualidade de serviços,

– capacidade financeira,

– responsabilidade civil e cobertura por seguros,

– propriedade e estrutura organizativa,

– recursos humanos,

– segurança (security).
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Artigo 6.º

Certificação dos prestadores de serviços de navegação aérea

1. A prestação de todos os serviços de navegação aérea na Comunidade deve ser objecto de

certificação pelos Estados-Membros.

2. Os pedidos de certificação devem ser dirigidos à autoridade supervisora nacional do Estado-

-Membro no qual o requerente tem o seu principal centro de actividades e, se for caso disso, a sua

sede.

3. As autoridades supervisoras nacionais emitem certificados aos prestadores de serviços de

navegação aérea que cumpram os requisitos comuns referidos no artigo 5.º. Os certificados podem

ser emitidos separadamente para cada tipo de serviço de navegação aérea conforme definido no

artigo 2.º do regulamento–quadro ou para um pacote desses serviços, incluindo os casos em que um

prestador de serviços de tráfego aéreo, qualquer que seja o seu estatuto jurídico, explora e assegura

a manutenção dos seus próprios sistemas de comunicação, navegação e vigilância.

4. Os certificados devem especificar os direitos e as obrigações dos prestadores de serviços de

navegação aérea. A certificação pode ser apenas objecto das condições estabelecidas no Anexo II.

Tais condições devem ser objectivamente justificadas, não discriminatórias, proporcionadas e

transparentes.

5. Não obstante o disposto no n.º 1, os Estados-Membros podem autorizar a prestação de

serviços de navegação aérea sem certificação na totalidade ou numa parte do espaço aéreo sob a sua

responsabilidade, nos casos em que o prestador desses serviços os forneça essencialmente a outros

sectores do movimento de aeronaves que não o tráfego aéreo geral. Nesses casos, o Estado-Membro

em questão dá conhecimento à Comissão e aos outros Estados-Membros da sua decisão e das

medidas tomadas para garantir o pleno cumprimento dos requisitos comuns.
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6. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º e sob reserva do disposto no artigo 8.º, a emissão de

um certificado confere ao prestador de serviços de navegação aérea a possibilidade de oferecer os

seus serviços a outros prestadores de serviços de navegação aérea, utilizadores do espaço aéreo e

aeroportos na Comunidade.

7. As autoridades supervisoras nacionais controlam o cumprimento dos requisitos comuns e das

condições associadas aos certificados. Se uma autoridade supervisora nacional considerar que o

titular do certificado deixou de satisfazer esses requisitos ou condições, deve tomar as medidas

adequadas, assegurando simultaneamente a continuidade dos serviços. Essas medidas podem incluir

a revogação do certificado.

8. Cada Estado-Membro reconhece todos os certificados emitidos por outro Estado-membro em

conformidade com o disposto no presente artigo.

9. Em circunstâncias excepcionais, os Estados-Membros podem adiar o cumprimento do

disposto no presente artigo por um período de seis meses para além da data estabelecida no n.º 2 do

artigo 218.º. Os Estados-Membros devem notificar a Comissão sobre esse adiamento, apresentando

a respectiva justificação.

Artigo 7.º

Designação de prestadores de serviços de tráfego aéreo

1. Os Estados-Membros asseguram a prestação de serviços de tráfego aéreo em regime de

exclusividade dentro de blocos específicos de espaço aéreo pertencentes ao espaço aéreo sob a sua

responsabilidade. Para este efeito, os Estados-Membros designam um prestador de serviços de

tráfego aéreo titular de um certificado válido na Comunidade.
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2. Os Estados-Membros definem os direitos e as obrigações a cumprir pelos prestadores de

serviço designados. Tais obrigações podem incluir condições com vista ao fornecimento atempado

de informações que permitam identificar todos os movimentos de aeronaves no espaço aéreo sob a

sua responsabilidade.

3. Os Estados-Membros têm o poder discricionário de escolher um prestador de serviços, desde

que este cumpra os requisitos e as condições a que se referem os artigos 5.º e 6.º.

4. No que respeita aos blocos funcionais de espaço aéreo estabelecidos em conformidade com o

disposto no artigo 5.º do regulamento relativo ao espaço aéreo, que se estendem pelo espaço aéreo

sob a responsabilidade de mais do que um Estado-Membro, os Estados-Membros em causa

designam conjuntamente um ou mais prestadores de serviços de tráfego aéreo.

5. Os Estados-Membros informam de imediato a Comissão e os outros Estados-Membros de

qualquer decisão ao abrigo do presente artigo relativamente à designação dos prestadores de

serviços de tráfego aéreo nos blocos específicos de espaço aéreo pertencentes ao espaço aéreo sob a

sua responsabilidade.

Artigo 8.º

Designação de prestadores de serviços meteorológicos

1. Os Estados-Membros podem designar um prestador de serviços meteorológicos para fornecer

uma parte ou a totalidade das informações meteorológicas, em regime de exclusividade, numa parte

ou na totalidade do espaço aéreo sob a sua responsabilidade, atendendo a considerações de

segurança.

2. Os Estados-Membros informam de imediato a Comissão e os outros Estados-Membros de

qualquer decisão ao abrigo do presente artigo relativamente à designação de um prestador de

serviços meteorológicos.
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Artigo 9.º

Relações entre prestadores de serviços

1. Os prestadores de serviços de navegação aérea podem recorrer aos serviços de outros

prestadores de serviços certificados na Comunidade.

2. Os prestadores de serviços de navegação aérea devem formalizar as suas relações de trabalho

através da celebração de acordos escritos ou de convénios legais equivalentes, que fixem os direitos

e funções específicos assumidos por cada prestador. Esses acordos ou convénios devem ser

notificados à(s) autoridade(s) supervisora(s) nacional(ais) competente(s).

3. A aprovação dos Estados-Membros em questão é necessária nos casos de prestação de

serviços de tráfego aéreo. A aprovação dos Estados–Membros em questão é necessária nos casos de

prestação de serviços meteorológicos, se os Estados-Membros tiverem designado um prestador de

serviços meteorológicos, em regime de exclusividade, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º.

Artigo 10.º

Relações com as autoridades militares

No contexto da política comum de transportes, os Estados-Membros tomam as medidas necessárias

para assegurar que sejam celebrados entre as autoridades civis e militares competentes acordos

escritos, ou convénios legais equivalentes, respeitantes à gestão dos blocos específicos de espaço

aéreo.
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Artigo 11.º

Transparência contabilística

1. Independentemente do seu regime de propriedade ou forma legal, os prestadores de serviços

de navegação aérea devem elaborar, submeter a auditoria independente e publicar as suas contas.

Estas contas devem obedecer às normas internacionais de contabilidade aprovadas pela

Comunidade. Nos casos em que, devido ao estatuto jurídico do prestador de serviços, não for

possível o pleno cumprimento dessas normas, o prestador deve esforçar-se por as cumprir tanto

quanto for possível.

2. Em qualquer caso, os prestadores de serviços de navegação aérea devem publicar um relatório

anual e ser regularmente sujeitos a uma auditoria independente.

3. Quando prestarem um pacote de serviços, os prestadores de serviços de navegação aérea

devem identificar, na sua contabilidade interna, os custos e proveitos para cada serviço de

navegação aérea, desagregados em conformidade com os princípios do Eurocontrol para o

estabelecimento da base de custos das taxas para os serviços de navegação aérea e de rota e de

cálculo das taxas unitárias, e, se necessário, contas consolidadas para outros serviços diversos dos

de navegação aérea, tal como seriam obrigados a fazer caso os serviços em questão fossem

prestados por empresas distintas.

4. Os Estados-Membros designam as autoridades competentes que têm direito de acesso à

contabilidade dos prestadores de serviços que exercem actividade no espaço aéreo sob a sua

responsabilidade.



15853/2/02 REV 2 PB/jcc 16
DG C IV    PT

5. Os Estados-Membros podem aplicar as disposições transitórias do artigo 9.º do

Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho de 2002,

relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade1, aos prestadores de serviços de

navegação aérea que se enquadrem no âmbito de aplicação desse regulamento.

Artigo 12.º

Acesso e protecção de dados

1. O intercâmbio de dados operacionais pertinentes entre prestadores de serviços de navegação

aérea e entre estes, os utilizadores do espaço aéreo e os aeroportos deve ocorrer em tempo real para

facilitar as suas necessidades operacionais. Os dados devem ser utilizados exclusivamente para fins

operacionais.

2. O acesso aos dados operacionais pertinentes deve ser concedido às autoridades competentes,

aos prestadores de serviços de navegação aérea certificados, aos utilizadores do espaço aéreo e aos

aeroportos numa base não discriminatória.

3. Os prestadores de serviços certificados, os utilizadores do espaço aéreo e os aeroportos

estabelecem as condições normalizadas de acesso aos seus dados operacionais pertinentes, para

além das referidas no n.º 1. As autoridades supervisoras nacionais devem aprovar essas condições

normalizadas. Devem ser elaboradas, quando necessário, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do

regulamento–quadro, regras específicas relativas às referidas condições.

                                                
1 JO L 243 de 11.9.2002, p. 1.
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CAPÍTULO III

REGIMES DE TARIFAÇÃO

Artigo 13.º

Generalidades

Em conformidade com os requisitos impostos nos artigos 14.º e 15.º, deve ser elaborado um regime

de tarifação dos serviços de navegação aérea que contribua para o aumento da transparência no que

se refere à determinação, ao lançamento e à cobrança de taxas aos utilizadores do espaço aéreo. Este

regime deve ser igualmente compatível com o disposto no artigo 15.º da Convenção de Chicago

de 1944 sobre a Aviação Civil Internacional e com o regime de tarifação do Eurocontrol relativo às

taxas de rota.

Artigo 14.º

Princípios gerais

1. O regime de tarifação deve basear-se nos custos dos serviços de navegação aérea incorridos

pelos prestadores de serviços em benefício dos utilizadores do espaço aéreo. Deve ser feita uma

repartição daqueles custos por categorias de utilizadores.

2. Ao estabelecer-se a base de custos para a fixação das taxas, devem aplicar-se os seguintes

princípios:

a) O custo a partilhar pelos utilizadores do espaço aéreo deve corresponder ao custo integral da

prestação de serviços de navegação aérea, incluindo os montantes adequados relativos aos

juros sobre o investimento de capital e à depreciação de activos, bem como aos custos de

manutenção, exploração, gestão e administração;
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b) Os custos a considerar neste contexto devem ser os relativos às estruturas e serviços

oferecidos e utilizados em conformidade com o Plano Regional de Navegação Aérea da OACI

para a Região Europeia. Podem igualmente incluir os custos incorridos pelas autoridades

supervisoras nacionais e/ou pelas organizações reconhecidas, bem como outros custos

decorrentes da prestação de serviços de navegação aérea incorridos pelo Estado-Membro e

pelo prestador de serviços em causa;

c) O custo dos diferentes serviços de navegação aérea deve ser identificado de forma separada,

tal como previsto no n.º 3 do artigo 11.º;

d) As subvenções cruzadas dos diferentes serviços de navegação aérea são autorizadas, desde

que claramente identificadas;

e) Deve ser assegurada a transparência da base de custos relativa às taxas. Devem ser fixadas

regras de execução relativamente ao fornecimento de informações pelos prestadores de

serviços, tendo em vista a realização de análises das previsões dos prestadores e dos custos e

receitas reais. As autoridades supervisoras nacionais, os prestadores de serviços, os

utilizadores do espaço aéreo, a Comissão e o Eurocontrol devem proceder a um intercâmbio

regular de informações.

3. Sem prejuízo do regime de tarifação do Eurocontrol relativo às taxas de rota, os Estados-Membros,

ao fixarem as taxas em conformidade com o n.º 2, devem respeitar os seguintes princípios:

a) Devem ser fixadas taxas pela disponibilização dos serviços de navegação aérea em condições

não-discriminatórias. Aquando da imposição de taxas a diferentes utilizadores do espaço

aéreo pela utilização do mesmo serviço, não deve ser estabelecida qualquer distinção

relacionada com a sua nacionalidade ou a sua categoria de utilizador;
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b) Pode ser autorizada a isenção de determinados utilizadores, em especial aeronaves ligeiras e

aeronaves do Estado, desde que o custo dessas isenções não seja transferido para os outros

utilizadores;

c) Os serviços de navegação aérea podem produzir receitas suficientes para exceder todos os

custos de exploração directos e indirectos e garantir uma rentabilidade razoável que contribua

para os aumentos de capital necessários;

d) As taxas devem reflectir o custo dos serviços de navegação aérea e das estruturas

disponibilizadas aos utilizadores do espaço aéreo, tendo em conta as capacidades de geração

de receitas relativas dos diferentes tipos de aeronaves considerados;

e) As taxas devem permitir a prestação segura e eficaz de serviços de navegação aérea, tendo

como objectivo um elevado nível de segurança e uma boa relação custo-eficácia, assim como

promover a prestação integrada de serviços. Para o efeito, essas taxas podem prever:

– mecanismos destinados a incentivar os prestadores de serviços de navegação aérea e/ou

os utilizadores do espaço aéreo, de forma a apoiar melhorias da gestão dos fluxos de

tráfego aéreo, tais como maior capacidade e diminuição dos atrasos, mantendo sempre o

máximo nível de segurança. É da exclusiva responsabilidade de cada Estado-Membro

decidir se se aplicar ou não esses mecanismos,

– receitas em benefício de projectos concebidos para assistir categorias específicas de

utilizadores do espaço aéreo e/ou de prestadores de serviços de navegação aérea, por

forma a melhorar as infra-estruturas colectivas de navegação aérea, a prestação de

serviços de navegação aérea e a utilização do espaço aéreo.
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4. As regras de execução relativas aos domínios abrangidos pelos n.ºs 1, 2 e 3 são aprovadas nos

termos do artigo 7.º do regulamento–quadro.

Artigo 15.º

Revisão das taxas

1. A Comissão deve proceder periodicamente à revisão da conformidade das taxas com os

princípios e regras mencionados nos artigos 13.º e 14.º, em cooperação com os Estados-Membros.

A Comissão deve envidar esforços para estabelecer os mecanismos necessários para tirar partido da

competência técnica do Eurocontrol.

2. A pedido de um ou mais Estados-Membros que considerem que os princípios ou as regras não

foram correctamente aplicados, ou por iniciativa própria, a Comissão investiga todas as alegações

de incumprimento ou de não aplicação dos princípios e/ou das regras em causa. No prazo de dois

meses a contar da recepção de um pedido, depois de ouvido o Estado–Membro em questão e após

consulta ao Comité do Céu Único, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do regulamento–quadro, a

Comissão toma uma decisão sobre a aplicação do disposto nos artigos 13.º e 14.º e sobre se a

prática em questão pode continuar a ser aplicada.

3. A Comissão envia a sua decisão aos Estados-Membros e informa o respectivo prestador de

serviços, na medida em que tal decisão tenha consequências jurídicas para ele. Qualquer Estado-

-Membro pode submeter a decisão da Comissão à apreciação do Conselho no prazo de um mês. O

Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode tomar uma decisão diferente no prazo de um

mês.
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CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 16.º

Adaptação ao progresso técnico

1. Para proceder à adaptação ao progresso técnico, podem ser introduzidos ajustamentos nos

Anexos nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do regulamento-quadro.

2. A Comissão publica as regras de execução aprovadas com base no presente regulamento no

Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 17.º

Confidencialidade

1. Nem as autoridades supervisoras nacionais, agindo nos termos da respectiva legislação

nacional, nem a Comissão, podem revelar informações de natureza confidencial, especialmente as

informações sobre os prestadores de serviços de navegação aérea, as suas relações profissionais ou

os seus componentes de custos.

2. O disposto no n.º 1 não prejudica o direito de divulgação de informações pelas autoridades

supervisoras nacionais quando tal seja indispensável para darem cumprimento às suas obrigações.

Nesse caso, a divulgação deve ser proporcional e ter em conta os interesses legítimos dos

prestadores de serviços de navegação aérea na protecção do seu segredo comercial.

3. Além disso, o n.º 1 não impede a divulgação de informações que não tenham natureza

confidencial sobre as condições e o desempenho da prestação de serviços.
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Artigo 18.º

Entrada em vigor

1. O presente regulamento entra em vigor 20 dias após o da sua publicação no Jornal Oficial da

União Europeia.

2. Todavia, o disposto nos artigos 6.º e 7.º entra em vigor um ano após a publicação dos

requisitos comuns a que se refere o artigo 5.º no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos

os Estados-Membros.

Feito em                           , em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO I

REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS ORGANIZAÇÕES RECONHECIDAS

As organizações reconhecidas devem:

demonstrar uma larga experiência na avaliação de entidades públicas e privadas nos sectores dos

transportes aéreos, em especial prestadores de serviços de navegação aérea, e noutros sectores

similares, num ou mais domínios abrangidos pelo presente regulamento;

dispor de regras e regulamentação completas para o controlo periódico das entidades acima

mencionadas, publicadas e continuamente actualizadas e melhoradas através de programas de

investigação e desenvolvimento;

não ser controladas pelos prestadores de serviços de navegação aérea, pelas autoridades de gestão

dos aeroportos ou por outras entidades comercialmente envolvidas na prestação de serviços de

navegação aérea ou de transporte aéreo;

dispor de um número significativo de pessoal técnico, de gestão, apoio e investigação, proporcional

às tarefas a realizar;

ser geridas e administradas de forma a assegurar a confidencialidade das informações exigidas pela

administração;

estar preparadas para prestar as informações relevantes à autoridade supervisora nacional

competente;
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ter definido e documentado a sua política, objectivos e comprometimento no que se refere à

qualidade e assegurado que essa política é entendida, aplicada e mantida a todos os níveis da

organização;

ter desenvolvido, aplicado e mantido um sistema interno de qualidade eficaz baseado nos elementos

pertinentes das normas de qualidade internacionalmente reconhecidas e em conformidade com as

normas EN 45004 (organismos de inspecção) e EN 29001, segundo a interpretação dada pelas

disposições da IACS relativas à regulamentação da certificação dos sistemas de garantia da

qualidade;

ser sujeitas à certificação do seu sistema de qualidade por um organismo independente de auditores

reconhecido pelas autoridades do Estado-Membro em que se encontram estabelecidas.
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ANEXO II

CONDIÇÕES A ASSOCIAR AOS CERTIFICADOS

1. Os certificados especificarão:

a) A autoridade supervisora nacional que emitiu o certificado;

b) O requerente (nome e endereço);

c) Os serviços certificados;

d) A declaração de conformidade do requerente com os requisitos comuns definidos no

artigo 5.º do presente regulamento;

e) A data de emissão e período de validade do certificado.

2. As condições adicionais associadas poderão, se for caso disso, dizer respeito:

a) Aos requisitos operacionais dos serviços em questão;

b) À data a partir da qual devem ser prestados os serviços;

c) Aos diversos equipamentos operacionais a ser utilizados nos serviços em questão;
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d) À delimitação ou restrição de operações de serviço(s) diversos dos relacionados com a

prestação de serviços de navegação aérea;

e) Aos contratos, acordos ou outras medidas entre o(s) prestador(es) de serviço(s) e

terceiros relativos ao(s) serviço(s) em questão;

f) Ao fornecimento de informações que possam razoavelmente ser exigidas para o

controlo da conformidade do(s) serviço(s) com os requisitos comuns, incluindo planos e

dados financeiros e operacionais, bem como alterações importantes do tipo e/ou âmbito

dos serviços de navegação aérea prestados;

g) A outras exigências legais não específicas dos serviços de navegação aérea, tal como as

condições relacionadas com a suspensão ou revogação do certificado.
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO 1

Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 18 de Março de 2003, tendo em vista
a aprovação do:
– Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o

quadro para a realização do Céu Único Europeu;
– Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização

e utilização do espaço aéreo no Céu Único Europeu;
– Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de

serviços de navegação aérea no Céu Único Europeu;
– Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

interoperabilidade da rede europeia de gestão do tráfego aéreo.

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO

                                                
1 A presente nota justificativa aplica-se às quatro posições comuns sobre os regulamentos do

pacote relativo ao Céu Único Europeu.
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I. Introdução

No âmbito do processo de co-decisão. (artigo 251.º do Tratado CE), o Conselho, em
5 de Dezembro de 2002, chegou a um acordo político sobre o pacote de quatro projectos de
regulamento destinados ao estabelecimento do "Céu Único Europeu".

Ao tomar esta posição, o Conselho tomou em conta o parecer do Parlamento Europeu na sua
primeira leitura em 3 de Setembro de 2002, bem como os pareceres do Comité das Regiões e do
Comité Económico e Social.

A iniciativa Céu Único Europeu prevê reforçar as actuais regras de segurança e a eficácia global do
tráfego aéreo geral na Europa, optimizar a capacidade para responder às necessidades de todos os
utilizadores do espaço aéreo e minimizar os atrasos. Neste contexto, o principal objectivo dos
quatro regulamentos consiste em: 1) melhorar e reforçar a segurança; 2) reforçar o conceito de
espaço aéreo operacional mais integrado no contexto da política comum de transportes; 3)
estabelecer requisitos comuns para uma prestação segura e eficiente de navegação aérea na
Comunidade; 4) alcançar a interoperabilidade entre os diferentes sistemas, seus componentes e
procedimentos associados da rede de gestão do tráfego aéreo europeu.

II. Análise da Posição Comum

1. Geral

O Conselho introduziu algumas alterações nas propostas da Comissão tanto quanto à forma como
quanto ao fundo. Em relação às alterações formais em questão, o Conselho procurou simplificar os
textos por modo a torná-los mais claros e geralmente mais inteligíveis. Reformulou os textos
consideravelmente, para melhorar a sua disposição lógica e suprimiu algumas disposições a fim de
evitar redundâncias.

No que diz respeito às alterações de fundo, o Conselho introduziu determinadas alterações a fim de
ter em conta os pedidos específicos dos Estados-Membros. As alterações foram igualmente
introduzidas para atender aos pedidos apresentados pelas autoridades militares dos Estados-
-Membros. A seguir enunciam-se as principais alterações relativas aos vários regulamentos (em
primeiro lugar o regulamento-quadro, seguido dos três regulamentos específicos).
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2. Observações específicas sobre cada regulamento

2a. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro para a
realização do Céu Único Europeu ("regulamento-quadro")

Considerando que as disposições do regulamento-quadro se aplicam automaticamente aos três
regulamentos específicos, o Conselho concordou em reforçar o carácter horizontal do referido
regulamento-quadro, transferindo para o mesmo as disposições que eram comuns aos três
regulamentos em questão. Nesse sentido, o Conselho acordou em transferir todas as definições
previamente contidas nos três regulamentos específicos – e que o Conselho alinhou o mais possível
pelas definições da OACI – para o regulamento quadro. Introduziu igualmente novos artigos
horizontais sobre as autoridades supervisoras nacionais e a consulta dos interessados e adaptou o
artigo referente ao processo do Comité a todos os Regulamentos do Céu Único Europeu. Os artigos
que sintetizam os conteúdos dos Regulamentos específicos foram suprimidos, a fim de clarificar
melhor o texto do regulamento-quadro e evitar redundâncias.

O Conselho pôde aceitar 31 de Dezembro de 2004 como data indicativa para estabelecer o quadro
regulamentar harmonizado para a criação do Céu Único Europeu. O Conselho sublinhou que a
aplicação dos Regulamentos relativos ao Céu Único Europeu não prejudica a soberania dos
Estados-Membros do seu espaço aéreo e recordou que, em conformidade com as alterações
Parlamento, os presentes regulamentos não prejudicam os direitos e deveres dos Estados-Membros
consignados na Convenção de Chicago de 1944. No que diz respeito às questões militares, o
Conselho sublinhou que os Regulamentos relativos ao Céu Único Europeu não prejudicam as
necessidades dos Estados-Membros no que respeita à ordem pública, à segurança pública e às
questões de defesa e declarou que os Regulamentos não abrangem as operações e treinos militares.
O Conselho redefiniu igualmente a cláusula de salvaguarda. Além disso, os Estados-Membros
apresentaram uma declaração sobre a cooperação civil-militar.

Quanto às relações com o Eurocontrol, o Conselho concordou em reforçar consideravelmente a
posição desta organização. Para esse efeito, o Conselho estabeleceu as modalidades de associação
do Eurocontrol aos trabalhos futuros sobre as regras de execução. No entender do Conselho,
conseguiu-se um texto equilibrado que permite a tomada de medidas em quaisquer circunstâncias.
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No que se refere às alterações do Parlamento Europeu, o Conselho procurou, na medida do possível,
incorporá-las. Todavia, houve vários casos em que não foi possível – e isto aplica-se igualmente aos
regulamentos específicos – porque os textos pertinentes foram substancialmente alterados ou
suprimidos. Assim sendo, o Conselho pôde aceitar, quer sob a forma proposta quer quanto ao
fundo, (parte das) alterações n.ºs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 31 e 33.

2b. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização e utilização
do espaço aéreo no Céu Único Europeu ("regulamento relativo ao espaço aéreo")

O Conselho acordou em que o âmbito do presente Regulamento deverá abranger o espaço aéreo sob
responsabilidade dos Estados-Membros incluindo nas regiões da Europa e África da OACI. O
Conselho acrescentou que os Estados-Membros poderão decidir aplicar o presente regulamento ao
espaço aéreo sob a sua responsabilidade noutras regiões da OACI.

O Conselho alterou substancialmente o artigo relativo ao estabelecimento da Região Europeia
Superior de Informação de Voo (RESIV), indicando que, no que respeita ao reconhecimento da
RESIV pela OACI, a Comissão deverá apresentar uma recomendação ao Conselho nos termos do
artigo 300.º do Tratado, sempre que se trate de questões que são da competência da comunidade. O
Conselho sublinhou igualmente que o estabelecimento da RESIV não deve afectar as
responsabilidades dos Estados-Membros perante a OACI. Além disso, o Conselho dissociou da
RESIV algumas disposições, tais como as relacionadas com a divisão entre espaço aéreo superior e
inferior.

No que diz respeito à criação de blocos funcionais de espaço aéreo, o Conselho acordou em que as
decisões tomadas neste domínio não podem ser impostas aos Estados separadamente. Por
conseguinte, declarou que os blocos funcionais de espaço aéreo só podem ser estabelecidos por
acordo mútuo entre todos os Estados-Membros que têm responsabilidade por qualquer parte do
espaço aéreo incluído no bloco, ( ou por declaração de um Estado-Membro se o espaço aéreo
incluído no bloco estiver na totalidade sob a sua responsabilidade). Todavia, para conseguir uma
coordenação adequada no que diz respeito ao estabelecimento de um bloco funcional do espaço
aéreo, o Conselho especificou que o(s) Estado(s) –Membro(s) em causa só devem agir após terem
consultado as partes interessadas, que incluem a Comissão e os outros Estados-Membros. A
definição de princípios gerais comuns para o estabelecimento e a alteração de blocos funcionais de
espaço aéreo deve ser efectuada através do procedimento geral de regras de execução, associando o
Eurocontrol.
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O Conselho decidiu suprimir a disposição relativa à rota directa, tendo em conta a nova abordagem
adoptada pelo Eurocontrol neste domínio.

No que diz respeito à utilização coordenada do espaço aéreo por parte de utilizadores civis e
militares, o Conselho salientou a aplicação uniforme do conceito de utilização flexível do espaço
aéreo, tal como descrito pela OACI e desenvolvido pelo Eurocontrol. O Conselho sublinhou
igualmente que todas as medidas neste âmbito, incluindo o estabelecimento de regras de execução,
deverão ser tomadas no contexto da política comum de transportes.

Por último, o Conselho considerou que seria adequado analisar, em primeiro lugar, os progressos
registados em relação à aplicação deste regulamento relativo ao espaço aéreo superior, antes de
decidir sobre a extensão do âmbito de aplicação deste regulamento ao espaço inferior.

Quanto às alterações do Parlamento, o Conselho pôde aceitar, quer sob a forma proposta quer
quanto ao fundo (parte das) alterações n.ºs 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 63 e 64.

2c. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de serviços de

navegação aérea no Céu Único Europeu ("regulamento relativo à prestação de

serviços")

Em consonância com as alterações do Parlamento, o Conselho procedeu a uma revisão do

regulamento no sentido de conferir maior prioridade aos aspectos de segurança. O Conselho excluiu

do âmbito de aplicação do regulamento os serviços de busca e salvamento, já que estes não fazem

parte dos serviços de navegação aérea e, em alguns Estados-Membros, pertencem às forças

armadas.

O Conselho especificou as responsabilidades das autoridades nacionais de supervisão relativamente

aos prestadores de serviços de navegação aérea, tendo acordado em simplificar as disposições em

matéria de delegação de responsabilidades por parte dessas autoridades em organizações

reconhecidas. O Conselho suprimiu a disposição relativa à concessão de licenças e à formação de

controladores, uma vez que se trata de uma disposição de carácter declarativo e que, enquanto tal,

não tem cabimento num regulamento.
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No tocante às regras aplicáveis à prestação de serviços, o Conselho tornou o texto mais claro

introduzindo uma disposição separada sobre os "requisitos comuns" e substituindo o sistema de

autorizações concedidas aos prestadores de serviços de navegação aérea por um sistema de

certificação desses prestadores de serviços. O Conselho acordou em isentar de certificação os

prestadores de serviços que os forneçam essencialmente a outros sectores do movimento de

aeronaves que não o tráfego aéreo geral.

Quanto à designação dos prestadores de serviços de tráfego aéreo, o Conselho afirmou que os

Estados-Membros têm o poder discricionário de escolher um prestador de serviços, tendo acordado

em tornar esta prerrogativa extensiva aos prestadores de serviços meteorológicos.

O Conselho seguiu a sugestão do Parlamento no sentido de assegurar a compatibilidade do regime

de tarifação com o Acordo Multilateral do Eurocontrol relativo às taxas de rota. Quanto ao

estabelecimento da base de custos para a fixação das taxas, o Conselho suprimiu as disposições

relativas aos custos externos. No tocante aos "mecanismos de incentivo" nos sistemas de tarifação,

o Conselho acordou em que é da exclusiva responsabilidade de cada Estado-Membro decidir se se

aplicam ou não esses mecanismos.

Quanto às alterações do Parlamento, o Conselho pôde aceitar, quer sob a forma proposta quer

quanto ao fundo, (parte das) alterações n.ºs 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30,

32, 33, 34 e 35.

2d. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à interoperabilidade da

rede europeia de gestão do tráfego aéreo ("regulamento relativo à interoperabilidade")

O Conselho não introduziu alterações de fundo no texto apresentado pela Comissão, tendo porém

reformulado consideravelmente a redacção para maior clareza.

No que se refere às disposições transitórias, o Conselho inseriu disposições mais pormenorizadas

com o objectivo de proteger os investimentos feitos pelos Estados-Membros no período anterior à

entrada em vigor do regulamento.

Tal como no caso dos restantes regulamentos específicos, o Conselho considerou que a consulta dos

interessados era uma questão horizontal, que deveria ser abordada no regulamento-quadro.
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Registe-se ainda que os Anexos I e II ao regulamento foram revistos por um grupo ad hoc de

peritos, que ultimou os respectivos textos.

Quanto às alterações do Parlamento, o Conselho pôde aceitar, quer sob a forma proposta quer

quanto ao fundo, (parte das) alterações n.ºs 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73.

III. Conclusão

O Conselho considera que os textos da sua posição comum sobre o pacote relativo ao Céu Único

Europeu são pertinentes e equilibrados. Quanto às alterações propostas pelo Parlamento Europeu

em primeira leitura, o Conselho registou que em grande maioria essas alterações são, no tocante ao

seu objectivo e espírito, muito semelhantes às posições correspondentes da posição comum do

Conselho, sendo por conseguinte de opinião que o texto da sua posição comum garante em larga

medida a prossecução dos objectivos dessas alterações.

Por último, o Conselho gostaria de sublinhar que o acordo alcançado em matéria de cooperação

entre a vertente civil e a vertente militar, que na sua forma actual é aceite por todas as partes

interessadas nos Estados-Membros, constitui o fruto de um longo e árduo trabalho sobre esta

questão extremamente delicada.
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Dossiers interinstitucionais:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: COREPER / Conselho
Assunto: AVIAÇÃO

Adopção das posições comuns tendo em vista a aprovação
– do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o

quadro para a realização do Céu Único Europeu;
– do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

organização e utilização do espaço aéreo no Céu Único Europeu;
– do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

prestação de serviços de navegação aérea no Céu Único Europeu;
– do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

interoperabilidade da rede europeia de gestão do tráfego aéreo.
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 18.3.2003

1. Em 10 de Outubro de 2001, a Comissão apresentou as propostas de regulamentos acima

referidas 1.

2. O Parlamento Europeu emitiu os correspondentes pareceres, em primeira leitura,

em 3 de Setembro de 2002 2.

                                                
1 JO C 103E de 30.4.2002, p. 1.
2 Ainda não publicados.
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3. O Conselho não pôde aceitar integralmente os pareceres do Parlamento Europeu, pelo que

decidiu elaborar posições comuns, sobre as quais chegou a acordo político em 5 de Dezembro

de 2002.

4. Dado que essas posições comuns foram já ultimadas pelo grupo de juristas-linguistas, e sob

reserva de confirmação do COREPER, propõe-se ao Conselho que:

– aprove as posições comuns constantes dos documentos

15851/02 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10 (regulamento-quadro)

15852/02 AVIATION 208 CODEC 1679 OC 11 (regulamento relativo ao espaço aéreo)

15853/02 AVIATION 209 CODEC 1680 OC 12 (regulamento relativo à prestação de

serviços)

15854/02 AVIATION 210 CODEC 1681 OC 13 (regulamento relativo à

interoperabilidade);

– transmita as posições comuns do Conselho ao Parlamento Europeu, de acordo com o

artigo 251.º do Tratado CE, juntamente com a nota justificativa constante do

documento 15851/02 ADD 1 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10;

– mande exarar na acta da sessão as declarações constantes da ADD 1 à presente nota.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 11 de Março de 2003 (14.03)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03
ADD 1

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: COREPER/Conselho
Assunto: AVIAÇÃO

Adopção das posições comuns tendo em vista a aprovação
� do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o

quadro para a realização do Céu Único Europeu;
� do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

organização e utilização do espaço aéreo no Céu Único Europeu;
� do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

prestação de serviços de navegação aérea no Céu Único Europeu;
� do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

interoperabilidade da rede europeia de gestão do tráfego aéreo.
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 18.3.2003

Devem ser exaradas na acta do Conselho as seguintes declarações:

REGULAMENTO-QUADRO (doc. 15851/02)

Declaração geral dos Estados-Membros sobre questões militares relacionadas com o Céu

Único Europeu:

"Os Estados-Membros,

– Tendo em conta que os regulamentos destinados à realização do Céu Único Europeu se

aplicam apenas ao tráfego aéreo geral e não abrangem as operações e treinos militares;
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– Afirmando que é preciso pôr em prática o quadro legislativo relativo ao Céu Único Europeu

de forma coerente e consistente, atendendo plenamente às necessidades relacionadas com a

política nacional de segurança e defesa e os acordos internacionais;

– Convictos de que uma utilização segura e eficaz do espaço aéreo apenas pode ser conseguida

através de uma estreita cooperação entre os utilizadores civis e militares do espaço aéreo,

essencialmente com base no conceito de Utilização Flexível do Espaço Aéreo e na

coordenação civil-militar efectiva estabelecida pela ICAO;

Declaram que:

1. Cooperarão mutuamente, tendo em conta os requisitos militares nacionais, por forma a que o

conceito de Utilização Flexível do Espaço Aéreo seja aplicado integralmente e de modo

uniforme em todos os Estados-Membros por todos os utilizadores do espaço aéreo;

2. Garantirão que os interesses dos utilizadores militares do espaço aéreo dos Estados-

-Membros serão, sempre que pertinente, representados em todo o processo de

desenvolvimento, decisão e implementação do Céu Único Europeu, inclusive no Comité do

Céu Único instituído ao abrigo do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º XXX/XX (regulamento-

-quadro);

3. Assegurarão, se for caso disso, que o pessoal militar seja envolvido nos trabalhos

empreendidos pelas organizações reconhecidas criadas nos termos do artigo 3.º do

Regulamento (CE) n.º XXX/XX (regulamento relativo à prestação de serviços);

4. Terão em conta, relativamente às questões de gestão do tráfego aéreo, a importância

fundamental do Eurocontrol;

5. Reforçarão a cooperação civil e militar e, se todos os Estados-Membros interessados o

considerarem necessário e na medida em que o considerarem necessário:

– Facilitarão a cooperação entre as respectivas forças armadas em todos os assuntos

relativos à gestão do tráfego aéreo, por forma a que, na implementação do quadro

regulamentar relativo ao Céu Único Europeu, seja possível enfrentar as necessidades

pertinentes;
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– Tendo em conta o objectivo da criação do quadro regulamentar relativo ao Céu Único

Europeu até 31 de Dezembro de 2004, estabelecerão as disposições necessárias para

apoiar essa cooperação militar a fim de garantir uma ponderação equilibrada dos

requisitos económicos e das exigências em matéria de segurança e defesa."

Esta declaração é acompanhada das seguintes declarações unilaterais de Estados-Membros:

Declaração unilateral da Irlanda:

"A Irlanda regista que a declaração dos Estados-Membros sobre questões relacionadas com o

pacote do Céu Único Europeu não altera a base actual da política e das disposições da Irlanda

neste capítulo".

Declaração unilateral da Áustria:

"A Áustria pode concordar com a declaração proposta, uma vez que parte do princípio de que,

mesmo no quadro do Céu Único Europeu, continuará a estar em posição de ter em conta as

especificidades da sua própria política de segurança."

Ad artigo 7.º (Regras de aplicação). Declaração unilateral da Comissão:

"A Comissão confirma que pretende desenvolver a sua cooperação com o Eurocontrol e deseja,

nesta óptica, concluir um memorando com a Agência Eurocontrol para definir as modalidades

dessa cooperação. Todavia, considera que o recurso ao Eurocontrol para preparar projectos

respeitantes a determinadas medidas de aplicação não pode prejudicar o seu direito de iniciativa."

Ad n.º 3 do artigo 1.º (Objectivo e âmbito de aplicação). Declaração unilateral da Comissão:

"Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 307.º do Tratado CE limita-se a

garantir os direitos que os Estados terceiros detêm no âmbito de convenções anteriores. Por

conseguinte, e por razões de clareza jurídica, a Comissão considera que o funcionamento interno

da Comunidade não pode ser posto em causa pela aplicação do n.º 3 do artigo 1.º do presente

regulamento e das medidas adoptadas nos termos do artigo 3.º."
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REGULAMENTO RELATIVO AO ESPAÇO AÉREO (doc. 15852/02)

Ad n.º 1 do artigo 3.º (Região Europeia Superior de Informação de Voo) � Declaração

conjunta dos Estados-Membros e da Comissão:

"Os Estados-Membros e a Comissão reconhecem que a criação e o reconhecimento pela OACI de

uma Região Europeia Superior de Informação de Voo constituem matéria de competência mista

(dos Estados-Membros e da Comunidade)."

REGULAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  (doc. 15853/02)

Geral. Declaração unilateral da Comissão:

"A Comissão tenciona apresentar uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho com

medidas destinadas a colmatar a falta de controladores e a harmonizar os sistemas de concessão

de licenças aos controladores e ao pessoal ATM tendo em vista o reforço da segurança."

Ad artigo 5.º (Requisitos comuns) � Declarações unilaterais da Comissão:

■ "A Comissão declara que, aquando do estabelecimento dos requisitos comuns, terá

devidamente em conta o estatuto jurídico dos prestadores de serviços de navegação aérea nos

Estados-Membros."

■ "A Comissão declara que se esforçará por estabelecer os requisitos comuns o mais depressa

possível, para que a publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias seja feita de

modo a que o quadro regulamentar para o Céu Único Europeu esteja criado o mais tardar

em 31 de Dezembro de 2004."
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2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do nº 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de

um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro para a
criação do Céu Único Europeu

um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de serviços
de navegação aérea no Céu Único Europeu

um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização e
utilização do espaço aéreo no Céu Único Europeu

um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à interoperabilidade da
rede europeia de gestão do tráfego aéreo

1. PROCEDIMENTO

Em 10 de Outubro de 2001, a Comissão apresentou quatro propostas legislativas cujo
objectivo é a criação do Céu Único Europeu1 com vista à sua adopção através do
procedimento de co-decisão previsto no artigo 251º do Tratado que institui a
Comunidade Europeia. Estas propostas foram apresentadas ao Parlamento Europeu e
ao Conselho em 11 de Outubro de 2001.

Em 15 de Maio de 2002, o Comité das Regiões emitiu um parecer favorável.

Em 17 de Julho de 2002, o Comité Económico e Social Europeu emitiu igualmente
um parecer favorável.

Em 3 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu emitiu, em primeira leitura, um
parecer favorável sob reserva de algumas alterações.

                                                
1 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro para a criação

do Céu Único Europeu (COM(2001) 123 final/2 de 30.11.2001 – 2001/0060 (COD).
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de serviços de
navegação aérea no Céu Único Europeu (COM(2001) 564 final/2 de 11.12.2001 – 2001/0235 (COD).
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização e utilização do
espaço aéreo no Céu Único Europeu (COM(2001) 564 final/2 de 11.12.2001 – 2001/0236 (COD).
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à interoperabilidade da rede
europeia de gestão do tráfego aéreo (COM(2001) 564 final/2 de 11.12.2001 – 2001/0237 (COD).
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Em 26 de Novembro de 2002, a Comissão adoptou uma proposta alterada
(COM(2002) 658 final), que foi apresentada ao Conselho em 28 de Novembro de
2002.

Em 18 de Março de 2003, o Conselho adoptou por unanimidade a sua posição
comum.

2. OBJECTIVOS DAS PROPOSTAS DA COMISSÃO

O sistema de controlo do tráfego aéreo na Comunidade está prestes a atingir os
limites da sua capacidade, originando assim atrasos no tráfego aéreo. Os atrasos
tornam o transporte aéreo imprevisível para os passageiros e operadores e impõem
custos económicos elevados às transportadoras e aos consumidores. A falta de
capacidade do sistema de controlo do tráfego aéreo põe igualmente em risco o
funcionamento do mercado interno. Esta falta de capacidade tem como principal
causa a fragmentação do sistema ATM (sistema de gestão do tráfego aéreo), o que
implica igualmente elevados custos de coordenação. Assim, torna-se necessário
melhorar a interoperabilidade do sistema entre os vários Estados-Membros.

Para prover a estas deficiências, a Comissão adoptou, em Outubro de 2001, um
pacote legislativo destinado a realizar o objectivo do Céu Único Europeu. Os
objectivos da legislação proposta são os seguintes:

– melhorar e reforçar a segurança;

– tornar os serviços de navegação aérea mais eficazes e integrados e basear a sua
oferta na procura;

– reestruturar o espaço aéreo europeu em função do fluxo de tráfego e não com
base nas fronteiras nacionais;

– criar capacidade adicional e aumentar a eficácia geral do sistema ATM.

O pacote legislativo da Comissão compreende quatro propostas de regulamentos que
contemplam os elementos essenciais de um sistema ATM sem descontinuidades.

2.1 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro
para a criação do Céu Único Europeu (2001/0060 (COD))

Esta proposta de regulamento estabelece como prazo para a criação do Céu Único
Europeu o final de 2004. O regulamento propõe um quadro institucional para a
criação do Céu Único Europeu. De acordo com esse quadro, a Comunidade legisla, o
Eurocontrol, quando adequado, prepara projectos de medidas com vista à sua
incorporação no direito comunitário e os Estados-Membros impõem a sua aplicação,
sem prejuízo do papel da Comissão enquanto guardiã do Tratado. Este regulamento
propõe ainda o reforço da coordenação internacional. O sistema institucional visa
eliminar os obstáculos de ordem administrativa e organizativa que entravam as
tomadas de decisões e os processos de execução no que respeita à gestão do tráfego
aéreo (ATM).
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2.2 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de
serviços de navegação aérea no Céu Único Europeu (2001/0235 (COD))

Esta proposta de regulamento visa promover a oferta segura e eficiente de serviços
de navegação aérea de um modo interoperável e sem descontinuidades em toda a
Comunidade. A proposta garante uma separação funcional entre as autoridades
supervisoras nacionais e os prestadores de serviços. Esta separação é compatível quer
com o regime de propriedade, pública ou privada, quer com o regime de prestação de
serviços, público ou privado – seja qual for o modelo adoptado por cada
Estado-Membro. As exigências de segurança do Eurocontrol serão transpostas para
regras comunitárias. O regulamento introduz um sistema de certificação para os
serviços de navegação aérea, que estabelece requisitos harmonizados para a sua
prestação a nível comunitário. Os Estados-Membros manterão o seu poder de
designar os prestadores de serviços que operam em condições de monopólio
(serviços de controlo do tráfego aéreo). O regulamento permite igualmente a revisão
do actual sistema de tarifação para encorajar a utilização e a oferta eficientes da
infra-estrutura de gestão do tráfego aéreo (ATM).

2.3 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização e
utilização do espaço aéreo no Céu Único Europeu (2001/0236 (COD))

Esta proposta de regulamento criará um espaço aéreo comunitário que funcionará
como um continuum operacional único, em que a existência de procedimentos
comuns para a configuração, organização e gestão garantirão o desempenho seguro
de toda a rede de gestão do tráfego aéreo. O regulamento define os princípios para a
organização e a utilização do espaço aéreo, a coordenação civil/militar e a gestão dos
fluxos de tráfego aéreo. O seu contributo mais significativo será a criação de uma
região superior europeia de informação de voo, que substituirá as actuais zonas
nacionais, e a reconfiguração do espaço aéreo em blocos de espaço aéreo funcionais
de dimensão adequada, com base em critérios de segurança e eficiência,
independentemente das fronteiras nacionais.

2.4 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
interoperabilidade da rede europeia de gestão do tráfego aéreo
(2001/0237 (COD))

Esta proposta de regulamento define as condições necessárias para garantir a
interoperabilidade, na Comunidade, entre os diferentes sistemas e componentes da
rede de gestão do tráfego aéreo e entre as suas versões tecnologicamente
modernizadas, se for caso disso. Um dos principais pilares deste regulamento é a
definição e a gestão dos processos de normalização da ATM europeia, incluindo os
procedimentos para a avaliação da conformidade, em consonância com as políticas
comunitárias neste domínio.
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3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

Nos comentários, os números entre parênteses rectos referem-se aos considerandos
e artigos da posição comum.

3.1 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro
para a criação do Céu Único Europeu (2001/0060 (COD))

3.1.1 Comentários gerais

O Conselho introduziu algumas alterações de carácter geral na proposta da
Comissão. Trata-se de alterações quer da forma quer da substância. Embora o
Conselho tenha adoptado uma abordagem mais conservadora para reflectir as
prerrogativas dos Estados-Membros no âmbito das suas políticas de defesa nacional e
das suas obrigações internacionais, essas alterações são aceitáveis porque garantem
que os objectivos do regulamento serão cumpridos.

A primeira alteração diz respeito ao âmbito do regulamento (artigo [1º]). Na sua
primeira leitura, o Parlamento recomendou que as disposições do regulamento se
subordinassem às obrigações dos Estados-Membros por força da Convenção da
OACI (alteração 1) e das políticas de defesa e segurança nacional (alteração 8). A
Comissão considerou já estar esta questão adequadamente contemplada na sua
proposta. O Conselho adoptou disposições que reflectem as obrigações decorrentes
da Convenção de Chicago de 1944, no que respeita à soberania (artigo [1º(2)]) e aos
direitos e obrigações dos Estados-Membros (artigo [1º(3)]). Numa declaração
unilateral, a Comissão esclarece que o artigo [1º(3)] só é aplicável às obrigações
assumidas pelos Estados-Membros perante países terceiros2. A posição comum
clarificou igualmente as implicações militares, reafirmando o âmbito civil do
regulamento (artigo [1º(2)]) e detalhando a cláusula de salvaguarda (artigo [11º]),
especificando desse modo a possibilidade de cooperação civil e militar no âmbito do
Céu Único Europeu. Além disso, o Conselho, consciente da necessidade de apoiar a
implementação do Céu Único Europeu tendo plenamente em conta as exigências
militares, apresentou uma declaração geral sobre a necessidade de cooperação
multinacional neste domínio3. Foi também introduzida a cláusula relativa a Gibraltar
(artigo [1º(4) e (5)]).

                                                
2 Declaração unilateral da Comissão sobre o artigo [1º(3)]:

“Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o artigo 307º do Tratado CE limita-se a garantir os
direitos que os Estados terceiros detêm de convenções anteriores. Por conseguinte, e por razões de
clareza jurídica, a Comissão considera que o funcionamento interno da Comunidade não pode ser posto
em causa pela aplicação do nº 3 do artigo 1º do presente regulamento e das medidas adoptadas nos
termos do artigo 3º.”

3 Declaração dos Estados-Membros sobre questões militares relacionadas com o Céu Único Europeu :
“Os Estados-Membros,
� Tendo em conta que os regulamentos destinados à realização do Céu Único Europeu se aplicam

apenas ao tráfego aéreo geral e não abrangem as operações e treinos militares;
� Afirmando que é preciso pôr em prática o quadro legislativo relativo ao Céu Único Europeu de

forma coerente, atendendo plenamente às necessidades relacionadas com a política nacional de
segurança e defesa e os acordos internacionais;

� Convictos de que uma utilização segura e eficaz do espaço aéreo apenas pode ser conseguida
através de uma estreita cooperação entre os utilizadores civis e militares do espaço aéreo,
essencialmente com base no conceito de utilização flexível do espaço aéreo e na coordenação civil-
militar efectiva estabelecida pela OACI;
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Em segundo lugar, o Conselho decidiu suprimir os artigos que enumeram
sucintamente os critérios gerais que devem presidir às medidas a tomar nos
diferentes domínios de acção. Trata-se de uma decisão aceitável, uma vez que os
ditos critérios resumem o teor dos regulamentos específicos adoptados
simultaneamente. Esta alteração torna redundante as alterações 2 e 13 do Parlamento.
A posição comum também agrupa todas as definições dos quatro regulamentos num
único artigo deste regulamento (artigo [2º]).

Em terceiro lugar, o Conselho introduziu três artigos relativos às questões horizontais
abordadas pela Comissão nos regulamentos específicos da sua proposta,
nomeadamente o papel das autoridades supervisoras nacionais (artigo [4º]), as
relações com o Eurocontrol (artigo [7º]) e a consulta das partes interessadas
(artigo [8º]). A posição comum também transfere para este regulamento-quadro as
disposições dos regulamentos específicos relativas aos procedimentos do Comité do
Céu Único (artigo [5º(2) e (3)]).

No que respeita às relações entre a Comunidade e o Eurocontrol, o Parlamento
considerou necessário reforçar o nível de cooperação entre as duas organizações com
vista à criação do Céu Único Europeu. Em Outubro de 2002, criou-se uma situação
nova com a assinatura do protocolo de adesão da Comunidade a esta organização. O
Conselho adoptou uma disposição que estabelece as modalidades práticas para o
envolvimento do Eurocontrol no trabalho legislativo. Embora reafirmando o seu
direito de iniciativa (a Comissão fez uma declaração unilateral com esse intuito4), a
Comissão considera que esta abordagem, aliada à adesão da Comunidade, é
aceitável. No âmbito desta abordagem, o Eurocontrol exercerá os seus próprios
poderes regulamentares ao abrigo da convenção revista e a Comunidade participará
nesse exercício na qualidade de parte contratante no Eurocontrol. A atribuição de

                                                                                                                                                        
Declaram que:
1. Cooperarão mutuamente, tendo em conta os requisitos militares nacionais, por forma a que o

conceito de utilização flexível do espaço aéreo seja aplicado integralmente e de modo uniforme em
todos os Estados-Membros por todos os utilizadores do espaço aéreo;

2. Garantirão que os interesses dos utilizadores militares do espaço aéreo dos Estados-Membros
serão, sempre que pertinente, representados em todo o processo de desenvolvimento, tomada de
decisão e implementação do Céu Único Europeu, inclusive no Comité do Céu Único instituído ao
abrigo do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º XXX/XX (quadro) ;

3. Assegurarão, se for caso disso, que o pessoal militar seja envolvido nos trabalhos empreendidos
pelas organizações reconhecidas criadas nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE)
n.º XXX/XX (prestação de serviços);

4. Terão em conta, relativamente a questões de gestão do tráfego aéreo, a importância fundamental do
Eurocontrol ;

5. Reforçarão a cooperação civil e militar e, se todos os Estados-Membros interessados o
considerarem necessário e na medida em que o considerarem necessário,
� Facilitarão a cooperação entre as respectivas forças armadas em todos os assuntos relativos à

gestão do tráfego aéreo, por forma a que, na implementação do quadro regulamentar relativo
ao Céu Único Europeu, seja possível enfrentar as necessidades pertinentes;

� Tendo em conta o objectivo da criação do quadro regulamentar relativo ao Céu Único Europeu
até 31 de Dezembro de 2004, estabelecerão as disposições necessárias para apoiar essa
cooperação militar a fim de garantir uma ponderação equilibrada dos requisitos económicos e
das exigências em matéria de segurança e defesa.’

4 Declaração unilateral da Comissão sobre o artigo [7º]:
“A Comissão confirma que pretende desenvolver a sua cooperação com o Eurocontrol e deseja, nesta
óptica, concluir um memorando com a Agência Eurocontrol para definir as modalidades dessa
cooperação. Todavia, considera que o recurso ao Eurocontrol para preparar projectos respeitantes a
determinadas medidas de aplicação não pode prejudicar o seu direito de iniciativa.”
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tarefas no que respeita à preparação técnica das regras comunitárias e a
responsabilidade pela sua aplicação serão definidas com base no artigo [7º]. As
necessárias disposições administrativas serão fixadas num acordo administrativo
entre a Comissão e o Eurocontrol, neste momento a ser ultimado.

Relativamente à consulta das partes interessadas, o Parlamento considerou ser
necessário um grupo consultivo de representantes do sector com um papel
institucional. A Comissão concordou com o princípio de consultar o sector, mas
opôs-se à criação de um órgão, por duplicar os convénios existentes. O Conselho
adoptou obrigações relativas a mecanismos de consulta eficazes e ao âmbito dessas
consultas.

3.1.2 Comentários específicos

3.1.2.1 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e incorporadas na
íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 3 (em parte) O considerando [3] refere a missão de interesse geral na
prestação de serviços de navegação aérea.

Alteração 5 (em parte) O considerando [16] inclui o termo “devem” no que respeita à
consulta dos parceiros sociais.

Alterações 6 e 28 (em parte) O artigo [8º] introduz a obrigação de estabelecer
“mecanismos de consulta efectivos”. As consultas incidirão no desenvolvimento e
introdução de novos conceitos e tecnologias.

Alteração 7. No considerando [15], o Conselho refere os “parceiros económicos e
sociais”.

Alteração 8. O artigo [1º(2)] introduz o princípio da compatibilidade com as
necessidades de defesa nacionais.

Alteração 9. Na sequência da assinatura do protocolo de adesão da Comunidade à
Convenção revista do Eurocontrol em 8 de Outubro de 2002, a Comunidade age
provisoriamente na qualidade de membro dessa organização, enquanto aguarda a
entrada em vigor do protocolo. Desse modo se garantem sinergias regulamentares e
abordagens coerentes entre as duas organizações. No que respeita à necessidade de
evitar duplicações, o artigo [7º] apoia o princípio segundo o qual deve existir um
elevado nível de cooperação entre a Comissão e o Eurocontrol com vista à adopção
das regras de execução, com base na experiência adquirida noutros sectores
(telecomunicações) no que respeita aos procedimentos de mandato.

Alteração 10 (em parte) O artigo [1º(1)] estabelece o objectivo de criar o quadro
regulamentar do Céu Único Europeu até 31 de Dezembro de 2004.

Alteração 26. A posição comum prevê, no artigo [5º], a adopção do regulamento
interno do Comité do Céu Único.

Alteração 31. O artigo [9º] prevê o envolvimento do Eurocontrol no processo de
análise do desempenho e estabelece como um dos principais objectivos a divulgação
das melhores práticas.
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Alteração 33. O artigo [11º] enumera todas as situações a acautelar por motivos que
se prendem com a política de segurança e de defesa, incluindo a condução de
operações militares.

3.1.2.2 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e não incorporadas na
posição comum

Alterações 4 e 30. A finalidade desta alteração era introduzir um mecanismo de
sanções aplicáveis aos operadores que transgredissem as regras.

Alteração 11. No que respeita às definições, a posição comum utiliza a terminologia
da OACI por motivos de coerência.

Alteração 12. O objectivo desta alteração é afirmar o papel dos Estados na decisão do
estatuto e estrutura dos prestadores de serviços.

Alterações 14 a 23, com excepção da 19. O Conselho suprimiu os considerandos e
artigos referentes aos critérios gerais em cada domínio de acção específico. Estas
alterações relacionavam-se com esses artigos.

Alteração 32. Esta alteração especificava o conteúdo dos relatórios de avaliação.

3.1.2.3 Alterações do Parlamento Europeu rejeitadas pela Comissão e não incorporadas
na íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 19. O Conselho suprimiu os considerandos e artigos referentes aos
critérios gerais em cada domínio de acção específico. Esta alteração dizia respeito a
esses artigos.

Alterações 24 e 27. Estas alterações não estão conformes com as regras de redacção
adoptadas em aplicação da decisão relativa à comitologia (Decisão 1999/468/CE do
Conselho).

Alteração 29. Esta alteração obriga a Comissão a tornar o Céu Único Europeu
extensível aos países terceiros.

Alteração 34. A alteração estabelece as obrigações a que os Estados-Membros estão
sujeitos por força dos tratados internacionais em vigor.

3.2 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de
serviços de navegação aérea no Céu Único Europeu (2001/0235 (COD))

3.2.1 Comentários gerais

A recomendação geral formulada pelo Parlamento defendia o reforço dos aspectos
relativos à segurança deste regulamento. A Comissão teve em conta esta sugestão na
sua proposta alterada. Na análise do regulamento, o Conselho privilegiou igualmente
a segurança em relação a outros aspectos, como a capacidade e a eficiência. Os
serviços de busca e salvamento foram excluídos do âmbito do regulamento dado o
seu carácter militar na maioria dos Estados-Membros. O Conselho introduziu ainda
outras alterações.
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A primeira alteração especifica com mais pormenor o papel das autoridades
supervisoras nacionais no que respeita aos prestadores de serviços regionais ou aos
que prestam serviços em Estados-Membros que não aquele em que se encontram
estabelecidos (artigo [2º(3) e (4)]). O Conselho adoptou uma solução mais simples
no que respeita às organizações reconhecidas (artigo [3º]), evitando conferir poderes
à Comissão para especificar com mais pormenor os procedimentos e requisitos.

O Conselho decidiu retirar a disposição relativa à concessão de licenças e à formação
de controladores devido ao seu carácter declaratório. A Comissão aceitou este ponto
de vista, mas apresentou uma declaração que reflecte os seus objectivos nesta
matéria, já expostos na proposta5. A Comissão considera que os factores humanos
são muito importantes na realização do Céu Único Europeu. Tal decorre da
necessidade de prever um número suficiente de efectivos altamente qualificados para
garantir a segurança e a eficácia das operações e desenvolver a dimensão social do
Céu Único Europeu através do diálogo social.

Outra alteração diz respeito às regras para a prestação de serviços de navegação aérea
e a verificação da conformidade dos prestadores de serviços. A noção de requisitos
comuns (artigo [5º]) e de certificação (artigo [6º]) substituiu a noção de autorização,
que constava da proposta da Comissão. Não se trata de uma alteração de substância,
mas o Conselho pretendeu pôr mais em evidência os requisitos de interesse público,
na linha do recomendado pelo Parlamento. A Comissão clarificou igualmente, numa
declaração unilateral, o modo como tenciona estabelecer os requisitos comuns6. A
posição comum prevê também a isenção dos prestadores de serviços militares
envolvidos em operações civis de âmbito reduzido da aplicação do regime de
certificação (artigo [6º(5)]).

No que respeita ao processo de designação, o Conselho afirmou o papel exclusivo
dos Estados-Membros (artigo [7º(3)]) na selecção dos prestadores de serviços de
tráfego aéreo, sendo esta prerrogativa também alargada à prestação de serviços
meteorológicos (artigo [8º]).

O Parlamento recomendou que se garantisse a compatibilidade entre o regime de
tarifação proposto e o acordo multilateral do Eurocontrol relativo às taxas de rota. A
Comissão aceitou essa sugestão. O Conselho também seguiu a sugestão do
Parlamento (artigo [13º]). Além disso, as regras de execução neste domínio serão
estabelecidas através de mandatos conferidos ao Eurocontrol. Quanto ao
estabelecimento da base de custos para as taxas, a posição comum suprimiu as
disposições relativas aos custos externos. Por último, no que respeita aos incentivos
nos regimes de tarifação, a sua aplicação é deixada ao critério dos Estados-Membros
(artigo [14º(3)(e)]).

                                                
5 Declaração unilateral da Comissão:

“A Comissão tenciona apresentar uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho com medidas
destinadas a colmatar a falta de controladores e a harmonizar os sistemas de concessão de licenças aos
controladores e ao pessoal ATM tendo em vista o reforço da segurança.”

6 Declarações unilaterais da Comissão sobre o artigo [5º]:
“A Comissão declara que, aquando do estabelecimento dos requisitos comuns, terá devidamente em
conta o estatuto jurídico dos prestadores de serviços de navegação aérea nos Estados-Membros.”
“A Comissão declara que se esforçará por estabelecer os requisitos comuns o mais depressa possível,
para que a publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias seja feita de modo a que o quadro
regulamentar para o Céu Único Europeu esteja criado o mais tardar em 31 de Dezembro de 2004.”
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As alterações feitas pelo Conselho foram, na sua generalidade, aceites, porque
garantem a realização dos objectivos do regulamento. No entanto, no que se refere a
custos externos, a Comissão defende a sua inclusão explícita no regime de tarifação,
garantindo-se assim coerência com o objectivo da introdução da tributação ambiental
no âmbito da OACI e com a decisão do Conselho e do Parlamento, no quadro do 6º
programa de acção em matéria de ambiente7, de “... definir e empreender acções
específicas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da
aviação, se tais medidas não forem acordadas no âmbito da Organização da
Aviação Civil Internacional até 2002”. Embora prefira uma referência explícita aos
custos externos na base de custos (artigo [14º(2)], a Comissão considera que as
actuais disposições, nomeadamente o artigo [14º(3)(e)], continuam implicitamente a
admitir uma modulação das tarifas da navegação aérea de modo a promover a
eficiência ambiental.

3.2.2 Comentários específicos

3.2.2.1 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e incorporadas na
íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 1. O considerando [2] menciona a necessidade de “preservar os requisitos
de interesse público, primordialmente em termos de segurança”.

Alterações 2, 15 e 34 (em parte). O considerando [7] especifica que as organizações
reconhecidas devem possuir experiência técnica.

Alterações 6 e 18 (em parte). O ponto [1 (e)] do Anexo [II] especifica que os
certificados emitidos devem referir-se a um período específico a definir pelas
autoridades supervisoras nacionais.

Alterações 7 e 20. O considerando [10] refere a necessidade de compatibilidade com
as normas internacionais.

Alterações 8 e 9. Nos considerandos [12 e 19] foi acrescentada uma referência à
segurança.

Alteração 11. Esta alteração está reflectida no considerando [19] do
regulamento-quadro.

Alterações 19 e 21. Estas alterações estão reflectidas no artigo [5º] do regulamento.

Alteração 23. O artigo [10º] prevê a obrigação de se celebrarem acordos escritos
entre as autoridades civis e militares.

Alteração 25. O artigo [12º(1)] estabelece a obrigação de apenas utilizar os dados
para fins operacionais.

Alteração 28. Nos termos dos artigos [13º] e [14º(3)], os regimes de tarifação têm de
ser compatíveis com o acordo multilateral do Eurocontrol sobre taxas de rota.

                                                
7 Decisão n.° 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que

estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente, JO L 242 de 10.9.2002,
p. 1-15.
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Alteração 29 (em parte). O artigo [14º(3)] determina que os Estados-Membros são os
responsáveis pela fixação das taxas relativas a todos os serviços de navegação aérea.

Alteração 30 (em parte). No artigo [14º(3)(e)] foi acrescentada uma referência à
segurança. O conceito de subvenções cruzadas figura agora no artigo [14º(2)(d)], que
reflecte, em parte, a alteração do Parlamento.

Alteração 32 (em parte). O Conselho abordou a questão da consulta das partes
interessadas no regulamento-quadro (ver nº 3.1.1).

Alteração 33. O Anexo [I] prevê a independência financeira e organizativa das
organizações reconhecidas.

Alteração 35. Esta questão será abordada com base no artigo [5º] do regulamento.

3.2.2.2 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e não incorporadas na
posição comum

Alteração 3. O objectivo desta alteração é introduzir um considerando relativo ao
futuro papel e responsabilidades da Agência Europeia da Segurança Aérea.

Alterações 4, 5 e 16. O Conselho suprimiu o considerando e o artigo relativos à
concessão de licenças e à formação de controladores.

Alteração 10. Esta alteração defende o estabelecimento de reservas financeiras para
prover às reduções súbitas do tráfego aéreo, que provocam o aumento imediato das
taxas.

Alteração 17. Esta alteração define um dos objectivos do regime de certificação, que
consiste em viabilizar a cooperação entre prestadores de serviços.

Alteração 22. O Conselho suprimiu a disposição relativa aos direitos adquiridos para
os prestadores de serviços.

Alteração 24. O Conselho suprimiu o parágrafo do artigo relativo à obrigatoriedade
de os Estados-Membros informarem a Comissão dos convénios de cooperação entre
entidades civis e militares.

Alteração 27. O objectivo desta alteração é especificar mais em detalhe as condições
para o intercâmbio de dados operacionais.

Alteração 31. O artigo em causa foi transferido para o regulamento-quadro.

3.2.2.3 Alterações do Parlamento Europeu rejeitadas pela Comissão e não incorporadas
na íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 12. A expressão “serviços auxiliares” deixou de ser utilizada na posição
comum.

Alteração 13. Esta alteração introduz o princípio da separação rigorosa (estrutural)
entre as autoridades supervisoras nacionais e os prestadores de serviços de navegação
aérea.
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Alteração 14. Esta alteração introduz um mecanismo de recurso em caso de litígio
entre os utilizadores do espaço aéreo e os Estados-Membros.

Alteração 26. Esta alteração estabelece o princípio do valor comercial dos dados
operacionais.

Alterações 87, 88, 89 e 99. O objectivo destas alterações é afirmar o princípio de que
os serviços de navegação aérea formam um todo e que, por conseguinte, devem ser
prestados por uma única organização.

3.3 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização e
utilização do espaço aéreo no Céu Único Europeu (2001/0236 (COD))

3.3.1 Comentários gerais

O Conselho introduziu algumas alterações na proposta da Comissão. A Comissão
aceita-as. No entanto, lamenta a introdução de algumas delas, nomeadamente as
relacionadas com os blocos de espaço aéreo funcionais, dado que reduzem as
possibilidades de intervenção das instituições comunitárias para garantirem a eficácia
e a coerência da organização do espaço aéreo.

Uma primeira alteração diz respeito ao âmbito do regulamento. O regulamento
abrange o espaço aéreo sob a responsabilidade dos Estados-Membros incluídos nas
regiões europeia e africana da OACI (artigo [1º(3)]). Além disso, os
Estados-Membros podem decidir a inclusão de outro espaço aéreo sob a sua
responsabilidade, nomeadamente o espaço aéreo sobre o mar alto em que prestem
serviços de navegação aérea por mandato da OACI (artigo [1º(3)]).

O Conselho reexaminou o processo de criação da Região Superior Europeia de
Informação de Voo (RESIV) e decidiu introduzir o procedimento previsto no
artigo 300º do Tratado, dada a necessidade de submeter essa tarefa ao processo de
tomada de decisões da OACI e eventualmente envolver os países terceiros
(artigo [3º(1)])8. O Conselho clarificou que a criação da RESIV em nada altera as
responsabilidades dos Estados-Membros para com a OACI (artigo [3º(4)]). O
Conselho preferiu igualmente tornar várias acções previstas pelo regulamento
independentes da criação da RESIV.

A posição comum não contém qualquer disposição sobre rotas directas, como
acontece com a proposta da Comissão. O Conselho considerou essa disposição
ultrapassada dados os recentes desenvolvimentos a nível do Eurocontrol.

No que respeita à criação de blocos funcionais de espaço aéreo, o Parlamento propôs
uma alteração destinada a introduzir um mecanismo para a resolução de litígios, caso
os Estados-Membros discordem da definição dos blocos funcionais (transfronteiras)
de espaço aéreo. A Comissão rejeitou esta alteração, por considerar que essa
definição seria feita, em última análise, no âmbito do procedimento de comitologia.
O Conselho entendeu que não se podiam impor aos diferentes Estados as decisões

                                                
8 Declaração conjunta dos Estados-Membros e da Comissão sobre o artigo [3º(1)]:

“Os Estados-Membros e da Comissão reconhecem que a criação e o reconhecimento pela OACI de uma
Região Europeia Superior única de Informação de Voo constituem matéria de competência mista (dos
Estados-Membros e da Comunidade).”
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neste domínio. Por conseguinte, limitou a utilização do procedimento de comitologia
à definição dos princípios gerais (artigo [5º(3)]) e atribuiu apenas um papel
consultivo à Comissão (artigo [5º(4)]).

O Conselho alterou a disposição relativa à coordenação civil-militar de modo a que
essa coordenação abranja apenas a aplicação do conceito de utilização flexível do
espaço aéreo (artigo [7º]). Esta intervenção justifica-se pela vontade de limitar a
eventual interferência do regulamento no sector militar, de acordo com a base
jurídica do regulamento (política comum de transportes).

A posição comum divergiu da proposta da Comissão no que respeita à extensão do
âmbito do regulamento ao espaço aéreo inferior. O Conselho fez depender essa
extensão dos progressos realizados a nível do espaço aéreo superior (artigo [10º]).

O Parlamento introduziu algumas alterações (56, 60 e 63) com o objectivo de referir
o papel do Eurocontrol no desenvolvimento das futuras medidas. A Comissão
rejeitou essas alterações por as considerar inadequadas para um acto comunitário. A
posição comum seguiu a posição do Parlamento, na medida em que todas as regras
de execução do presente regulamento serão estabelecidas através de mandatos
conferidos ao Eurocontrol (artigo [7º] do regulamento-quadro).

3.3.2 Comentários específicos

3.3.2.1 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e incorporadas na
íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 36. O considerando [8] refere a dimensão europeia.

Alteração 37. O artigo [5º(3)] prevê o envolvimento do Eurocontrol no processo de
planificação dos blocos funcionais de espaço aéreo.

Alteração 41 (em parte). No considerando [17] é introduzida uma referência ao papel
do Eurocontrol na gestão do fluxo de tráfego aéreo.

Alteração 47 (em parte). No artigo [2º], a definição do nível de divisão está sujeita a
variações justificadas por requisitos operacionais.

Alteração 49. O artigo [1º] prevê que se tenham na devida conta os acordos regionais
celebrados no âmbito da OACI.

Alterações 52 e 53. O artigo [5º(2)(a)] prevê o estabelecimento de um dossier
“segurança” (safety case).

Alteração 54. No artigo [5º(2)(d)] é introduzido o conceito de coordenação
optimizada.

Alteração 64 (em parte). O Conselho abordou a questão horizontal da consulta das
partes interessadas no regulamento-quadro (ver secção 3.1.1).



14

3.3.2.2 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e não incorporadas na
posição comum

Alteração 38. Esta alteração reforça a referência às condições operacionais.

Alterações 39, 43 e 55. O Conselho suprimiu a disposição relativa às rotas directas.

Alteração 40. Esta alteração refere a necessidade de cooperação intergovernamental
em questões militares.

Alteração 42. O Conselho eliminou a definição referida nesta alteração.

Alterações 44 e 45. No que respeita às definições, a posição comum utiliza a
terminologia da OACI por uma questão de coerência.

Alteração 48. Esta alteração fixa um prazo de cinco anos para a extensão do conceito
de região de informação de voo única ao espaço aéreo inferior.

Alteração 62. Esta alteração reforça a referência à segurança e ao fluxo ordeiro do
tráfego.

3.3.2.3 Alterações do Parlamento Europeu rejeitadas pela Comissão e não incorporadas
na íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 46. Esta alteração estabelece um prazo para a criação da região superior
europeia de informação de voo (RESIV).

Alteração 50. Esta alteração especifica as fronteiras nacionais em termos horizontais
e verticais.

Alteração 51. Esta alteração visa introduzir um mecanismo para a resolução de
litígios, caso os Estados-Membros discordem da definição dos blocos funcionais
(transfronteiras).

Alterações 57 e 59. Estas alterações reforçam as disposições relativas à cooperação
civil-militar.

Alteração 58. Esta alteração subordina o conceito de utilização flexível do espaço
aéreo às regras de gestão do fluxo de tráfego aéreo.

Alteração 61. Esta alteração prevê a compatibilidade das regras de gestão do fluxo de
tráfego aéreo com a Convenção do Eurocontrol.
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3.4 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
interoperabilidade da rede europeia de gestão do tráfego aéreo
(2001/0237 (COD))

3.4.1 Comentários gerais

O Conselho não introduziu alterações substanciais na proposta da Comissão. Assim,
a Comissão apoia inteiramente a posição comum sobre este regulamento.

A posição comum introduziu cláusulas mais detalhadas no que respeita às
disposições transitórias. O objectivo foi salvaguardar os investimentos feitos pelos
Estados-Membros no período anterior à entrada em vigor do regulamento.

Do ponto de vista da forma, a posição comum reduz o número de artigos. As
disposições dos capítulos II e III da proposta da Comissão foram fundidas num único
capítulo.

À semelhança do que aconteceu com outros regulamentos específicos, o Conselho
considerou que a questão da consulta das partes interessadas é de carácter horizontal
e, a esse título, é preferível abordá-la no regulamento-quadro (ver secção 3.1.1).

Por último, o Conselho decidiu instituir um grupo de peritos ad-hoc para examinarem
as disposições dos vários anexos do regulamento. O trabalho desse grupo não
conduziu a alterações de vulto, mas antes à introdução de precisões com base na sua
experiência técnica e operacional.

3.4.2 Comentários específicos

3.4.2.1 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e incorporadas na
íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 65. A posição comum modifica o conteúdo do considerando [7] para evitar
interpretações erradas de que os prestadores de serviços poderão aplicar ou não as
especificações comunitárias.

Alteração 67 (em parte). O artigo [1º(3)] determina que é necessário ter na devida
conta as normas internacionais que promovem a interoperabilidade global.

Alteração 68. O artigo [3º(4)] determina que é necessário acordar e manter um nível
de segurança elevado.

Alteração 69 (em parte). O artigo [3º(3)(e)] especifica as condições de execução,
incluindo a data em que deve ser assegurada a conformidade.

Alteração 70. O artigo [7º] introduz algumas melhorias de redacção, como
recomendado pelo Parlamento.

Alterações 71, 72 e 73 (em parte). O Conselho abordou a questão horizontal da
consulta das partes interessadas no regulamento-quadro (ver secção 3.1.1). Nesse
regulamento é feita referência às associações profissionais e aos utilizadores do
espaço aéreo.
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3.4.2.2 Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e não incorporadas na
posição comum

Alteração 74. Esta alteração reforça a referência à segurança no que respeita aos
aspectos ambientais.

Alteração 76. Esta alteração sublinha a necessidade de uma análise sistemática dos
incidentes.

3.4.2.3 Alterações do Parlamento Europeu rejeitadas pela Comissão e não incorporadas
na íntegra ou em parte na posição comum

Alteração 66. Esta alteração faz referência à Agência Europeia para a Segurança da
Aviação.

Alteração 75. Esta alteração visa a participação dos utilizadores dos sistemas,
nomeadamente os controladores do tráfego aéreo, na definição desses sistemas.

Alterações 77, 78 e 79. A Comissão considerou estas alterações desnecessárias, uma
vez que repetem os requisitos essenciais já previstos no Anexo [II].

4. CONCLUSÕES

A Comissão teria preferido um maior empenho do Conselho na promoção de uma
utilização ambientalmente eficiente do espaço aéreo (inclusão explícita dos custos
externos no regime de tarifação). Além disso, é importante melhorar as disposições
relativas à reorganização do espaço aéreo, especialmente no que se refere à criação
de blocos funcionais de espaço aéreo. Trata-se de um passo essencial para acabar
com a actual fragmentação e melhorar a eficiência global do sistema comunitário. À
luz das alterações introduzidas na posição comum, a Comissão reconheceu que a
reorganização do espaço aéreo dependerá das medidas adoptadas pelos diversos
Estados-Membros relativamente à gestão do respectivo espaço aéreo, e das
instituições comunitárias, principalmente tendo em vista a harmonização dos
requisitos a que essa reorganização deve obedecer. O Conselho propôs esta
abordagem a dois níveis para preservar os direitos de soberania nacionais, deixando
claro que, nas actuais circunstâncias, esta é a única solução viável. Num balanço
final, a Comissão considera que a posição comum adoptada em 18 de Março de 2003
não afecta substancialmente os principais objectivos e a abordagem das suas
propostas, pelo que lhe confere o seu apoio.


