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I. INTRODUÇÃO 

 

Em 1 de dezembro de 2011, a Comissão apresentou a proposta em epígrafe ao Parlamento Europeu 

e ao Conselho. Esta proposta faz parte do chamado "pacote aeroportuário", um conjunto de três 

propostas legislativas destinadas a fomentar a competitividade nos aeroportos europeus e a 

aumentar o seu desempenho em termos de eficiência, qualidade e resiliência. O objetivo geral da 

proposta é garantir a atribuição e utilização otimizadas das faixas horárias nos aeroportos 

congestionados, reforçando os mecanismos de atribuição e utilização das faixas e garantindo a sua 

efetiva aplicação e promovendo a concorrência leal e a competitividade dos operadores. A proposta 

vem alterar o Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho, de 18 de janeiro de 1993, relativo às 

normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade, que é 

atualmente o ato de base que define as regras e procedimentos de atribuição de faixas horárias nos 

aeroportos da UE. 
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II. CONTEÚDO DA PROPOSTA 

 

Eis os principais elementos da proposta: 

 

– Introdução da possibilidade de se recorrer ao comércio secundário de faixas horárias e reforço 

da concorrência; 

– Reforço da transparência do processo de atribuição de faixas horárias e da independência dos 

respetivos coordenadores; 

– Integração do regime de atribuição de faixas horárias na reforma do sistema europeu de 

gestão do tráfego aéreo (céu único europeu); 

– Alteração da regra dos "80/20", definição de "série de faixas horárias" e recurso ao sistema de 

taxas aeroportuárias para desencorajar a devolução tardia de faixas ao banco. 

 

III. TRABALHOS NAS INSTÂNCIAS DO CONSELHO 

 

O Grupo da Aviação (adiante designado por "Grupo") começou a analisar a proposta em julho 

de 2012, durante a Presidência cipriota. Em consonância com a abordagem interinstitucional sobre 

as análises de impacto, o Grupo procedeu também ao debate e avaliação da análise de impacto da 

Comissão. 1 

 

Na sequência dos debates aprofundados que tiveram lugar ao longo de várias reuniões do Grupo, a 

Presidência alterou diversas disposições da proposta da Comissão para ter em conta as observações 

das delegações.  Não foram ainda analisados os considerandos, que terão de ser posteriormente 

adaptados ao texto da orientação geral. 

 

Em 18 de outubro de 2012, o projeto de orientação geral foi submetido à apreciação do Comité de 
Representantes Permanentes (Coreper).  Durante essa reunião do Coreper, várias delegações 
manifestaram, de um modo geral, o seu apoio ao texto de compromisso da Presidência, tendo outras 
reiterado as suas preocupações sobre certas questões e apresentado novas sugestões de redação.  A 
Presidência tomou nota das observações das delegações e aceitou algumas das suas propostas, com 
o intuito de resolver algumas das questões pendentes e de facilitar o consenso em torno de uma 
orientação geral. 

                                                 
1 Legislar melhor: Abordagem interinstitucional comum sobre a análise de impacto (AI), 

14901/05 JUR 486 COMPET 263. 
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No entanto, algumas questões precisam ainda de ser debatidas a nível do Conselho, já que a 

Comissão e algumas delegações mantêm as suas reservas sobre o texto.  Na versão inglesa do 

Anexo ao presente relatório, as alterações ao Anexo do relatório ao Coreper vão assinaladas a negro 

e com texto riscado. 

 

IV. PRINCIPAL QUESTÃO PENDENTE 

 

Apesar do árduo trabalho realizado a fim de chegar a um texto aprovado de comum acordo, 

continuam pendentes algumas questões. 

 

Comércio secundário (artigo 13.º, notas 60 a 69) 

 

A fim de incentivar uma maior mobilidade das faixas horárias, a proposta da Comissão sugere que 

as transportadoras aéreas possam vender e comprar faixas. Em Londres-Heathrow existe desde há 

algum tempo um mercado de faixas aeroportuárias desse tipo; a proposta da Comissão abriria a 

possibilidade de generalizar esse mercado a toda a UE.  

 

No Coreper, a Comissão sublinhou que, a par da utilização das faixas e da dimensão das séries de 

faixas, o comércio secundário representava uma das três grandes questões fulcrais da sua proposta.  

A Comissão mostrou-se muito apreensiva quanto às restrições propostas por FR e apoiadas por BG, 

DE, DK, EL, ES e PT (nota 62).  No entender da Comissão, o comércio secundário não conduziria à 

perda de ligações regionais e havia outros fatores que as ameaçavam. A Comissão, apoiada por BE, 

IT, NL e UK, sublinhou que o comércio secundário deveria ser uniformemente aplicado na UE, a 

fim de criar um mercado integrado e eficiente, e que as referidas restrições poderiam fragmentar o 

mercado único europeu.  

 

DK manteve a sua proposta de cláusula de minimis (nota 61), segundo a qual as faixas horárias só 

podem ser vendidas se no mesmo dia forem operados dois voos de ida e volta, pelo menos, na 

ligação em causa. A proposta de DK pretende dissipar as preocupações quanto ao potencial efeito 

negativo que o comércio secundário pode ter nos voos regionais e nas ligações aos grandes 

aeroportos centrais em geral, uma vez que as transportadoras aéreas poderão estar interessadas em 

utilizar as faixas comercializadas em rotas (geralmente de longo curso) mais rentáveis, em 

detrimento das rotas mais curtas, que são economicamente menos rentáveis.  
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DE, LV e UK mantiveram a sua oposição a tal condição. IT propôs uma solução de compromisso 

que especifique o tipo de rotas a que se poderia aplicar a cláusula de minimis. 

 

DK manteve também a sua proposta no sentido de as faixas comercializadas não poderem ser 

cedidas em locação a outras transportadoras aéreas durante pelo menos dois períodos de 

programação, para ir ao encontro das preocupações com a potencial utilização especulativa das 

faixas comercializadas.  Pelas mesmas razões, DK e IT consideram que nenhuma faixa recém-

-adquirida deve poder ser comercializada durante, pelo menos, dois períodos de programação 

horária equivalentes.  A proposta da Comissão era menos restritiva nesta matéria, propondo que só 

as faixas adquiridas por novos operadores ficassem excluídas da comercialização durante o período 

acima mencionado.  

 

Além disso, UK mostrou-se preocupada com a última frase dos n.ºs 5 e 7.  UK argumenta que as 

faixas manteriam o estatuto de novo operador e que esta frase tem o efeito indesejável de obrigar as 

transportadoras a explorarem faixas reprogramadas durante um período que poderá atingir sete 

meses. DE e FR propuseram um texto de compromisso que limita a obrigação de as transportadoras 

aéreas explorarem as faixas reprogramadas apenas no período para o qual foram atribuídas no 

âmbito do período de programação em causa.  

 

V. OUTRAS QUESTÕES 

 

Diretrizes locais (artigo 8.º, n.º 4, nota 38, artigo 9.º, n.º 8, nota 42) 

 

A proposta da Comissão prevê que os Estados-Membros possam adotar diretrizes locais depois de 

terem recebido um parecer consultivo do comité de coordenação, desde que a Comissão tenha sido 

notificada e não se tenha oposto à adoção dessas diretrizes no prazo de três meses. No Coreper, a 

maioria das delegações propôs a supressão dos dois últimos parágrafos do n.º 4, preferindo um 

caráter menos prescritivo quanto ao eventual conteúdo das diretrizes locais.  O primeiro parágrafo 

especifica que as referidas diretrizes locais podem incidir na atribuição de faixas horárias, na 

fiscalização da sua utilização ou na alteração da dimensão das séries de faixas.  O segundo 

estabelece três condições específicas em que a Comissão pode recusar a adoção de diretrizes locais 

por um aeroporto. UK e a Comissão opõem-se a esta supressão,  considerando que estas disposições 

são importantes para completar o parágrafo anterior e especificar o eventual conteúdo e as eventuais 

condições de adoção das diretrizes locais. 
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Retirada de faixas horárias por utilização indevida (artigo 9.º, n.º 5, nota 41) 

 

DE, apoiada por FR, gostaria de tornar facultativa a obrigação de o coordenador retirar as faixas 

horárias no caso de uma transportadora aérea permitir que outra utilize as suas faixas sem respeitar 

as condições estabelecidas no artigo 9.º, n.º 5.  As referidas delegações defendem que a utilização 

indevida deve poder ser desculpada se houver motivo justificado.  DE, apoiada por NL, propõe uma 

formulação alternativa que dê ao coordenador a possibilidade de formular recomendações quanto às 

sanções que as autoridades nacionais poderão aplicar nesse caso.  

 

Taxa de reserva de faixas horárias (artigo 11.º, notas 54 e 59) 

 

O texto de compromisso da Presidência para o artigo 11.º, n.º 1, prevê que, a pedido da entidade 

gestora aeroportuária, o Estado-Membro possa decidir utilizar o sistema de taxas aeroportuárias 

para penalizar as transportadoras aéreas pela devolução tardia de faixas ao banco. CZ, UK e a 

Comissão preferem deixar esta decisão ao cuidado da entidade gestora aeroportuária, sem implicar 

os Estados-Membros. 

 

DE propõe que o coordenador não seja obrigado a enviar à entidade gestora todas as informações 

necessárias para a aplicação da taxa de reserva de faixas, mas se limite a verificar se todas as 

informações de que dispõe são facultadas à entidade gestora.  

 

Cancelamento de faixas horárias por motivo de feriado (artigo 10.º, n.º 4-A, nota 48) 

No Coreper decidiu-se inserir o trecho "uma parte reconhecível de uma série de faixas" no texto do 

artigo 10.º, n.º 4, pelo que FR, NL e UK propõem a supressão do artigo 10.º, n.º 4-A, que se tornou 

supérfluo.  Este número seria necessário para permitir às transportadoras aéreas devolver ao banco 

as faixas canceladas por motivo de feriado; com a inserção do trecho acima mencionado, já não será 

necessário uma vez que esses cancelamentos podem ser cobertos pela possibilidade de as 

transportadoras devolverem partes de séries sem perderem os seus direitos de anterioridade para 

toda a série. 
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Nas notas de rodapé do Anexo I do presente relatório são expostas outras preocupações e reservas. 

 

UK tem uma reserva de análise parlamentar. 

 

A Comissão Europeia reserva inteiramente a sua posição sobre toda a proposta de compromisso.  A 

Comissão considera que o texto da Presidência reduz os benefícios em termos de mobilidade dos 

cidadãos identificados na proposta da Comissão (24 milhões de passageiros adicionais por ano e 

5000 milhões EUR de benefícios económicos entre 2012 e 2025).  As reservas de fundo prendem-se 

com os 85/15 e com a utilização das faixas em geral, com o mecanismo de reserva de faixas e com 

as eventuais restrições que dificultarão o comércio secundário.  Há outras preocupações, 

relacionadas com a transparência do processo de coordenação e de atribuição de faixas horárias,  

com a concordância entre as faixas horárias e os planos de voo, com as relações com países 

terceiros,  com a supressão dos atos delegados e com as referências a 

recomendações/orientações/diretrizes no contexto das medidas de execução.  

 

Além disso, a Comissão considera também que certas mudanças propostas no texto da Presidência 

equivalem a alterações à parte codificada da proposta.  Segundo a Comissão, as alterações desta 

natureza não respeitam as disposições do Acordo Interinstitucional para um recurso mais 

estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos (JO C 77 de 28.03.2002, p. 1).  Por 

conseguinte, nos casos em que não propôs alterações à parte codificada, a Comissão apenas 

aceitará, em conformidade com o espírito do referido acordo interinstitucional, as alterações 

ocorridas no decurso do processo legislativo que sejam indispensáveis por uma questão de 

coerência e de clareza. 

 

VI. CONCLUSÕES 

 

Tendo em conta o exposto, o Conselho é convidado a, na reunião de 29 de outubro de 2012, analisar 

o texto constante do Anexo I do presente relatório, resolver as últimas questões pendentes, adotar 

uma orientação geral e exarar em ata a declaração reproduzida no Anexo II do presente relatório. 
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ANEXO I 

      2011/0391 (COD) 

Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da União 

Europeia 

 

(Reformulação) 

 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 

artigo 100.º, n.º 2 , 

 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

 

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais, 

 

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

 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 3, 

 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

                                                 
2 JO C [...] de [...], p. [...] 
3 JO C [...] de [...], p. [...] 
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Considerando o seguinte: 

 

(1) O Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho, de 18 de janeiro de 1993, relativo às normas 

comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade 4, foi por 

várias vezes alterado de modo substancial 5. Dada a introdução de novas alterações, é 

conveniente, no interesse da clareza, proceder à sua reformulação. 

 

(2) O Regulamento (CEE) n.º 95/93 deu um contributo decisivo à construção do mercado interno 

da aviação e ao desenvolvimento das relações entre a União, os Estados-Membros e os 

Estados terceiros, garantindo o acesso aos aeroportos congestionados da União segundo 

regras neutras, transparentes e não discriminatórias. 

 

(3) Existe, todavia, um desequilíbrio crescente entre a expansão do sistema de transportes aéreos 

na Europa e a capacidade de determinadas infraestruturas aeroportuárias para fazerem face à 

procura. Consequentemente, há um número crescente de aeroportos congestionados na União. 

 

(4) O sistema de atribuição das faixas horárias estabelecido em 1993 não garante a atribuição e 

utilização otimizadas das faixas horárias e, logo, da capacidade aeroportuária. No contexto do 

congestionamento crescente dos aeroportos e da disponibilidade limitada de grandes 

infraestruturas aeroportuárias novas, as faixas horárias constituem um recurso escasso. O 

acesso a este recurso é crucial para a prestação de serviços de transporte aéreo e a preservação 

de uma concorrência efetiva. Para o facilitar, deverá aumentar-se a eficiência da atribuição e 

utilização de faixas horárias introduzindo mecanismos de mercado, garantindo que as faixas 

não utilizadas são disponibilizadas aos operadores interessados em tempo útil e de forma 

transparente e reforçando os princípios de base do sistema, tanto na atribuição como na gestão 

e utilização das faixas. Simultaneamente, e ainda que as faixas com direitos de anterioridade 

respondam ao interesse das transportadoras aéreas na estabilidade dos horários, poder-se-á 

prever, no quadro da avaliação futura da aplicação do presente regulamento, a introdução 

gradual de outros mecanismos de mercado, por exemplo a devolução e o leilão destas faixas 

horárias.  

                                                 
4 JO L 14 de 22.1.1993, p. 1.  
5 Ver Anexo I. 
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(5) É necessário, por conseguinte, alterar o sistema de atribuição de faixas horárias nos aeroportos 

da União. 

 

(6) A atribuição de faixas horárias em aeroportos congestionados deverá continuar a basear-se em 

normas imparciais, transparentes e não discriminatórias. 

 

(7) Importa adaptar o sistema atual de atribuição de faixas horárias à evolução dos mecanismos 

de mercado utilizados em determinados aeroportos para a transferência ou troca de faixas. Na 

sua comunicação de 30 de abril de 2008 respeitante à aplicação do Regulamento (CEE) 

n.º 95/93 do Conselho relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias 

nos aeroportos da Comunidade 6 , a Comissão comprometeu-se a apresentar propostas de 

revisão da legislação em vigor se essa revisão se revelasse necessária por motivos 

relacionados com a concorrência ou outros.  

 

(8) A experiência mostra que o comércio secundário de faixas horárias, ou seja, a troca de faixas 

com contrapartidas pecuniárias ou outras, não é respaldado por um quadro legislativo 

uniforme e coerente, que comporte garantias de transparência e de salvaguarda da 

concorrência. É portanto necessário enquadrar o comércio secundário de faixas horárias na 

União.  

 

(9) A transparência da informação é um elemento essencial para assegurar a objetividade do 

processo de atribuição de faixas horárias. Importa, pois, reforçar essa transparência e ter em 

conta a evolução tecnológica.  

 

(10) Deverão prever-se disposições que autorizem a entrada de novos operadores no mercado da 
União. A experiência mostra que a atual definição de "novo operador" não contribuiu para 
promover plenamente a concorrência e que é útil alterá-la. É necessário, por outro lado, 
combater os abusos, limitando a possibilidade de um operador aceder ao estatuto de "novo 
operador" se, conjuntamente com a sua sociedade-mãe, as suas próprias filiais ou as filiais da 
sociedade-mãe, o operador dispuser de mais de 10 % do número total de faixas horárias 
atribuídas no dia em causa no aeroporto. Do mesmo modo, uma transportadora aérea não 
deverá ser considerada "novo operador" se tiver transferido faixas que lhe foram atribuídas na 
qualidade de novo operador para poder invocar de novo esse estatuto. 

                                                 
6 COM(2008) 227 
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(11) Convém eliminar a prioridade atribuída às transportadoras aéreas que solicitam uma série de 

faixas horárias num aeroporto para a prestação de um serviço regular de passageiros sem 

escala entre esse aeroporto e um aeroporto regional, uma vez que a prioridade atribuída às 

transportadoras aéreas que solicitam uma série de faixas horárias para a prestação de um 

serviço regular de passageiros sem escala entre dois aeroportos da União já atende a tal 

situação.  

 

(12) Convém igualmente evitar situações em que, devido à falta de faixas horárias disponíveis, se 

verifique uma distribuição desigual dos benefícios da liberalização e uma distorção da 

concorrência. 

 

(13) Os avanços na construção do céu único europeu têm incidências importantes no processo de 

atribuição das faixas horárias. A imposição de regimes de desempenho, que submetem a 

regras de fiscalização e melhoramento do desempenho os aeroportos, os prestadores de 

serviços de navegação aérea e os utilizadores do espaço aéreo, e a função de gestão da rede, 

assente na constituição de uma rede europeia de rotas e na gestão centralizada do tráfego 

aéreo, exigem a atualização das normas de atribuição de faixas horárias. É portanto necessário 

estabelecer um quadro adequado, que possibilite o envolvimento do gestor da rede, do órgão 

de análise do desempenho e da autoridade supervisora nacional no processo de determinação 

da capacidade aeroportuária e dos parâmetros de coordenação. Deverá igualmente criar-se 

uma nova categoria de aeroportos de interesse para essa rede, com vista a assegurar uma 

melhor reação da rede em situações de crise.  

 

(14) Importa assegurar uma melhor concordância dos planos de voo com as faixas horárias, com o 

objetivo de melhorar a utilização da capacidade aeroportuária e a pontualidade dos voos. 

 

(15) O Estado-Membro responsável pelo aeroporto com horários facilitados ou coordenado deve 
assegurar a nomeação de um facilitador de horários ou de um coordenador cuja 
imparcialidade seja inquestionável. Tendo em vista esse objetivo, deverá reforçar-se o papel 
dos coordenadores. Convém, por conseguinte, prever a independência jurídica, organizativa, 
decisória e financeira do coordenador face às partes interessadas, bem como ao Estado-
-Membro e aos órgãos sob sua tutela. Para evitar que a atividade do coordenador seja afetada 
pela falta de recursos humanos, técnicos ou financeiros ou de competências técnicas, o 
Estado-Membro deverá providenciar no sentido de dotar o coordenador dos recursos que lhe 
permitam exercer adequadamente a sua atividade. 
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(16) É oportuno prever obrigações suplementares para as transportadoras aéreas no que respeita à 

transmissão de informações ao coordenador, bem como sanções suplementares em caso de 

omissão de informações ou de transmissão de informações falsas ou enganosas. No caso dos 

aeroportos da rede, as transportadoras aéreas deverão estar obrigadas a comunicar as 

intenções de voo ou outras informações pertinentes solicitadas pelo coordenador ou pelo 

facilitador de horários.  

 

(17) A União deverá promover a cooperação entre os coordenadores e os facilitadores de horários 

por forma a que estes possam proceder ao intercâmbio de boas práticas, com vista à 

instituição, em tempo útil, de um coordenador europeu.  

 

(18) Um aeroporto poderá ser designado aeroporto coordenado, desde que sejam respeitados os 

princípios da transparência, da imparcialidade e da não discriminação, bem como as 

condições previstas no presente regulamento.  

 

(19) A decisão de coordenar um aeroporto deverá ser tomada pelo Estado-Membro responsável 

por esse aeroporto com base em critérios objetivos. Dados os avanços a nível da construção 

do céu único europeu e da função de gestor da rede, convém harmonizar os métodos de 

avaliação da capacidade aeroportuária, a fim de assegurar um melhor funcionamento da rede 

europeia de gestão do tráfego aéreo.  

 

(20) É necessário prever o procedimento mediante o qual os Estados-Membros decidirão da 

alteração da designação de um aeroporto coordenado ou de um aeroporto com horários 

facilitados para o designar, respetivamente, de aeroporto com horários facilitados ou de 

aeroporto sem estatuto. 

 

(21) A validade de uma série de faixas horárias deverá limitar-se ao período de programação 

horária para que é atribuída. A prioridade de atribuição de uma série de faixas horárias, 

mesmo que se trate de faixas com direitos de anterioridade, deverá resultar da atribuição ou da 

confirmação pelo coordenador. 

 

(22) É necessário manter disposições especiais, de âmbito restrito, para assegurar a prestação de 

serviços aéreos domésticos adequados às regiões do Estado-Membro ou Estados-Membros em 

causa nos casos em que tenham sido impostas obrigações de serviço público. 
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(23) Como os aspetos ambientais podem ser contemplados nos parâmetros de coordenação e o 

serviço regional pode ser plenamente assegurado no quadro das obrigações de serviço 

público, a experiência não demonstrou a utilidade das diretrizes locais. Não se pode excluir, 

além disso, que tais diretrizes conduzam a discriminações na atribuição das faixas horárias. 

Por conseguinte, é conveniente limitar a possibilidade de recurso às diretrizes locais. Os 

condicionalismos técnicos, operacionais, de desempenho e ambientais a que os coordenadores 

ou os facilitadores devem atender deverão ser definidos nos parâmetros de coordenação. O 

recurso às diretrizes locais restringir-se-á, assim, à fiscalização da utilização das faixas e à 

possibilidade de reduzir a dimensão das séries de faixas nos casos previstos no presente 

regulamento. A fim de promover uma melhor utilização da capacidade aeroportuária, importa 

reforçar dois princípios básicos da atribuição de faixas horárias, a saber, a definição da série 

de faixas e o cálculo das faixas com direitos de anterioridade. Em paralelo, convirá enquadrar 

melhor a flexibilidade proporcionada às transportadoras aéreas, a fim de evitar distorções na 

aplicação do presente regulamento nos Estados-Membros. Dever-se-á, por conseguinte, 

promover uma melhor utilização da capacidade aeroportuária. 

 

(24) Para possibilitar que as transportadoras aéreas se adaptem a situações de urgência imperiosa, 

como uma quebra acentuada do tráfego ou uma crise económica com repercussões graves na 

atividade das transportadoras, que afetem grande parte do período de programação horária, a 

Comissão deverá poder tomar medidas de emergência que assegurem a coerência das 

disposições a tomar nos aeroportos coordenados. Essas medidas deverão permitir que as 

transportadoras aéreas conservem a prioridade na atribuição das mesmas séries para o período 

de programação seguinte, mesmo que não se tenha atingido a taxa de 85 %. 

 

(25) O papel do comité de coordenação deverá ser duplamente reforçado. Por um lado, o gestor da 

rede, o órgão de análise do desempenho e a autoridade supervisora nacional deverão ser 

convidados a participar nas reuniões do comité. Por outro lado, no quadro das suas 

atribuições, o comité de coordenação deverá poder apresentar propostas ou dispensar 

aconselhamento ao coordenador e/ou ao Estado-Membro relativamente às questões associadas 

à capacidade do aeroporto, em particular a construção do céu único europeu e o 

funcionamento da rede europeia de gestão do tráfego aéreo. O comité deverá também poder 

dar parecer ao órgão de análise do desempenho e à autoridade supervisora nacional sobre a 

relação entre os parâmetros de coordenação e os indicadores de desempenho fundamentais 

propostos aos prestadores de serviços de navegação aérea. 
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(26) A experiência mostra que um número importante de faixas é devolvido ao banco de faixas 

horárias demasiado tarde para que as faixas possam ser reatribuídas utilmente. Convém, por 

conseguinte, incentivar as entidades gestoras dos aeroportos a utilizarem o sistema de taxas 

aeroportuárias para desencorajar esta prática. O recurso a esse mecanismo não deverá, 

todavia, desincentivar a entrada no mercado nem a expansão dos serviços das transportadoras 

aéreas. 

 

(27) É desejável que os países terceiros ofereçam às transportadoras aéreas da União um 

tratamento equivalente. 

 

(28) A aplicação do disposto no presente regulamento não deverá prejudicar as regras de 

concorrência do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), em especial os 

artigos 101.º, 102.º e 106.º. 

 

(29) […].7  

 

(30) A fim de definir os métodos de elaboração de um estudo sobre capacidade e procura, o poder 

de adotar atos em conformidade com o artigo 290.º do TFUE deverá ser delegado na 

Comissão no que diz respeito a [conteúdo e âmbito de aplicação]. É particularmente 

importante que a Comissão proceda às consultas adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, inclusive ao nível de peritos. 

 

(31) Ao preparar e elaborar atos delegados, a Comissão deverá velar pela transmissão simultânea, 

em tempo útil e da forma adequada, dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

 

                                                 
7 Aguarda-se o resultado das conversações entre a Espanha e o Reino Unido para decidir como 

será exposta a questão de Gibraltar. 
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(32) A fim de assegurar condições uniformes de execução do presente regulamento, deverão ser 

conferidas competências de execução à Comissão. Essas competências deverão ser exercidas 

em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamente Europeu e do 

Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos 

aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão 8. 

 

(33) Para efeitos da adoção dos atos de execução relativos à instituição do coordenador europeu, 

ao modelo do relatório anual de atividades do coordenador e do facilitador de horários e à 

decisão que um ou vários Estados-Membros deverão tomar com vista a pôr fim a atitudes de 

um país terceiro discriminatórias de transportadoras aéreas da União, deverá utilizar-se o 

procedimento de exame.  

 

(34) Em casos devidamente justificados de necessidade de assegurar a continuação das faixas 

horárias com direitos de anterioridade, e sempre que razões de urgência imperiosa o exijam, a 

Comissão deverá adotar, mediante o procedimento de exame, atos de execução imediatamente 

aplicáveis.  

 

(35) O presente regulamento deverá ser revisto após um determinado período de aplicação, a fim 

de se avaliar o seu funcionamento. 

 

(36) Atendendo a que os objetivos do presente regulamento – a saber, a aplicação mais homogénea 

da legislação da União relativa às faixas horárias dos aeroportos – não podem ser realizados 

de forma suficiente pelos Estados-Membros, podendo contudo, dada a importância da 

dimensão transnacional da atividade de transporte aéreo, ser mais bem realizados ao nível da 

União, esta pode intervir, à luz do princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia. À luz do princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não vai além do necessário à realização dos referidos objetivos, 

                                                 
8 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13 
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ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 

 

Âmbito de aplicação e definições 
 

Artigo 1.º 

 

Âmbito de aplicação 

 

1. O presente regulamento é aplicável aos aeroportos da União. 

 

2. […]9. 

 

 

Artigo 2.º 

 

Definições 

 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

 

1) "Faixa horária": a autorização, dada por um coordenador, nos termos do presente 

regulamento, para utilização de toda a gama de infraestruturas aeroportuárias necessárias para 

a chegada ou partida de um serviço aéreo 10 explorado num aeroporto coordenado numa data 

e horário específicos, para efeitos de descolagem ou aterragem nas condições definidas pelo 

coordenador nos termos do presente regulamento; 

 

                                                 
9  Aguarda-se o resultado das conversações entre a Espanha e o Reino Unido para decidir como 

será exposta a questão de Gibraltar. 
10  A Presidência assinala que o "serviço aéreo" não é definido no atual regulamento, mas é 

definido no artigo 2.º, ponto 4, do Regulamento n.º 1008/2008, em que exclui a aviação geral.  
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2) "Novo operador": 

 

a) uma transportadora aérea que solicite, como parte de uma série de faixas, que lhe seja 

atribuída uma faixa horária num aeroporto para um determinado dia e que, caso o seu 

pedido fosse aceite, disporia no total de menos de cinco faixas horárias nesse mesmo 

aeroporto e nesse mesmo dia;  ou 

 

b) uma transportadora aérea que solicite uma série de faixas horárias para um serviço 

regular de transporte de passageiros sem escala entre dois aeroportos da União, quando 

duas outras transportadoras, no máximo, exploram o mesmo serviço regular sem escala 

entre esses aeroportos nesse mesmo dia, e que, caso o seu pedido fosse aceite, disporia 

de menos de nove faixas horárias nesse mesmo aeroporto e nesse mesmo dia, para esse 

serviço sem escala. 

 

Uma transportadora aérea que, conjuntamente com a sua sociedade-mãe, as suas próprias filiais ou 

as filiais da sociedade-mãe, detenha mais de 10 % do total de faixas horárias atribuídas num dado 

dia e num dado aeroporto não será considerada novo operador nesse aeroporto; 

 

[…] (Transferido para o artigo 10.º-A, n.º 2-A) 

 

3) "Período de programação horária": tanto a época de verão como a de inverno, tal como 

constam dos horários das transportadoras aéreas de acordo com as diretrizes estabelecidas à 

escala mundial pela indústria dos transportes aéreos; 

 

4) "Transportadora aérea da União": uma transportadora aérea titular de uma licença de 

exploração válida emitida por um Estado-Membro nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro de 2008, relativo a 

regras comuns de exploração dos serviços aéreos na Comunidade 11 ;  

 

4-A) "Autoridades de licenciamento competentes": as autoridades definidas no artigo 2.º, ponto 2), 
do Regulamento (CE) n.º 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 24 de setembro de 2008, relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na 
Comunidade;  

                                                 
11  JO L 293 de 31.10.2008, p. 3 
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5) "Transportadora aérea": uma empresa de transporte aéreo titular de uma licença de exploração 

válida ou de um documento equivalente, o mais tardar em 15 de janeiro para a época de verão 

seguinte ou em 15 de agosto para a época de inverno seguinte, e  

 

– Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, 9.º, 10.º , 11.º e 13.º, a definição de 

transportadora aérea incluirá os operadores de voos privados de empresas; 

 

– Para efeitos do disposto nos artigos 5.º, 7.º , 17.º e 18.º, a definição de transportadora 

aérea incluirá os operadores de voos privados de empresas; 

 

6) "Grupo de transportadoras aéreas": duas ou mais transportadoras aéreas que realizem 

conjuntamente operações comuns, de franquia ou de partilha de códigos para efeitos de 

operação de um serviço aéreo específico; 

 

7) "Prestador de serviços de navegação aérea": qualquer prestador de serviços de navegação 

aérea, na aceção do artigo 2.º, ponto 5, do Regulamento (CE) n.º 549/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 10 de março de 2004, que estabelece o quadro para a realização do 

céu único europeu 12 ; 

 

8) "Prestador de serviços de assistência em escala": qualquer prestador de serviços de assistência 

em escala, na aceção do artigo […] do Regulamento […] n.º […] (relativo aos serviços de 

assistência em escala), ou qualquer utilizador do aeroporto, na aceção do artigo […] do 

Regulamento […] n.º […] (relativo aos serviços de assistência em escala), que pratique 

autoassistência, na aceção do artigo […] do Regulamento […] n.º […] (relativo aos serviços 

de assistência em escala); 

 

9) […];  

 

                                                 
12 JO L 96 de 31.3.2004, p. 1 
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10) "Aeroporto com horários facilitados": um aeroporto com riscos potenciais de 

congestionamento em certos períodos do dia, da semana ou do ano, que poderão ser 

resolvidos através da cooperação voluntária entre as transportadoras aéreas, e onde foi 

designado um facilitador de horários para facilitar as operações das transportadoras aéreas que 

operam ou tencionam operar serviços nesse aeroporto; 

 

11) "Aeroporto coordenado": qualquer aeroporto onde, para a chegada ou a partida de um serviço 

aéreo, uma transportadora aérea ou qualquer outro operador aéreo necessite da atribuição de 

uma faixa horária por um coordenador, com exceção dos voos estatais, das emergências 13 e 

dos voos humanitários;  

 

12) "Entidade gestora aeroportuária": a entidade que, a par ou não de outras atividades, consoante 

o caso, tem por missão, nos termos da legislação, da regulamentação ou de contratos da União 

e/ou nacionais, administrar e gerir as infraestruturas de um aeroporto e coordenar e 

supervisionar as atividades dos operadores presentes no aeroporto; 

 

13) "Série de faixas horárias": pelo menos cinco faixas horárias para um período de programação 

que tenham sido pedidas à mesma hora e no mesmo dia da semana para semanas consecutivas 

e atribuídas pelo coordenador nessa base ou, se tal não for possível, num horário aproximado; 

 

14) "Voos privados das empresas": o setor da aviação geral que diz respeito à exploração ou à 

utilização de aeronaves pelas empresas para o transporte de passageiros ou de mercadorias no 

exercício das suas atividades, realizando-se os voos para fins geralmente considerados não 

acessíveis ao público, sendo pilotados por indivíduos que possuem, no mínimo, uma licença 

de piloto comercial de aviões válida, com qualificação de voo por instrumentos; 

 

                                                 
13 Com. entende que é necessário especificar que o termo "emergências" se refere apenas à 

necessidade de um determinado voo descolar ou aterrar numa situação de emergência. 
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15) "Parâmetros de coordenação": a expressão, em termos operacionais, de toda a capacidade 

disponível de atribuição de faixas horárias ou facilitação de horários num aeroporto durante 

cada período de programação horária e as regras operacionais de utilização da capacidade, 

que têm em conta todos os fatores técnicos, operacionais e ambientais, inclusive em caso de 

circunstâncias excecionais, que afetam o desempenho da infraestrutura aeroportuária e dos 

seus vários subsistemas; 

 

16) "Plano de voo": os dados específicos fornecidos às unidades do serviço de tráfego aéreo 

relativos a um voo, ou fração de voo, previsto de uma aeronave; 

 

17) "Serviço aéreo regular": uma série de voos que reúnem as características definidas no 

artigo 2.º, ponto 16), do Regulamento (CE) n.º 1008/2008;  

 

18) "Serviço aéreo não regular programado": uma série de voos que não são serviços aéreos 
regulares, mas que operam com tanta regularidade ou frequência que constituem, de forma 
patente, uma série sistemática, mesmo que nem sempre sirvam a mesma rota; 14 

 

19) "Gestor da rede": o órgão criado nos termos do artigo 6.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 

n.º 551/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março de 2004, relativo à 

organização e utilização do espaço aéreo no céu único europeu 15 ; 

 

20) "Órgão de análise do desempenho": o organismo criado nos termos do artigo 11.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 549/2004; 

 

21) "Autoridade supervisora nacional": o organismo ou organismos designados ou criados pelos 

Estados-Membros para desempenharem as funções de autoridade nacional nos termos do 

artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 549/2004.  

 

                                                 
14  Será inserido um considerando segundo o qual esta definição abrange os "voos privados das 

empresas": "O transporte aéreo não programado contribui para a coesão regional e para a 
competitividade. Caso os operadores tenham utilizado regularmente faixas horárias para o 
referido transporte num aeroporto abrangido pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, e ainda que essas faixas horárias nem sempre se reportem às mesmas rotas, 
deve conceder-se precedência aos pedidos de utilização contínua das referidas faixas 
horárias.".  

15  JO L 96 de 31.3.2004, p. 20 
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Designação dos aeroportos 
 

Artigo 3.º 

 

Condições para a coordenação ou a facilitação de horários nos aeroportos 

 

1. Os Estados-Membros não são obrigados a designar um aeroporto como aeroporto com 

horários facilitados ou aeroporto coordenado, salvo em aplicação do presente artigo. Os 

Estados-Membros só designarão um aeroporto como aeroporto coordenado nos termos dos 

n.ºs 3 a 3-C. 

 

2. Os Estados-Membros poderão, contudo, tomar medidas para designar um aeroporto como 

aeroporto com horários facilitados desde que sejam respeitados os princípios da transparência, 

da imparcialidade e da não discriminação. 

 

3. O Estado-Membro responsável deve garantir que a entidade gestora do aeroporto, ou qualquer 

outro organismo competente, efetue uma análise extensiva da capacidade e da procura nos 

aeroportos que não tenham sido designados ou nos aeroportos com horários facilitados, 

sempre que o considere necessário ou decorrido um ano: 

 

i) após um pedido por escrito das transportadoras aéreas que representem mais de metade 

das operações de um aeroporto ou da entidade gestora do aeroporto, quando considerem 

que, em certos períodos, a capacidade é insuficiente para as operações existentes ou 

previstas; ou 

 

ii) a pedido da Comissão, nomeadamente quando os novos operadores tenham sérias 

dificuldades em garantir a possibilidade de aterragem e descolagem no aeroporto em 

causa ou quando o gestor da rede justifique que tal é necessário para garantir a 

coerência do plano de operações do aeroporto com o plano de operações da rede, em 

conformidade com o artigo 6.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º 677/2011 da Comissão, 

de 7 de julho de 2011, que estabelece as regras de execução para a implementação das 

funções de rede na gestão do tráfego aéreo (ATM)16. 

                                                 
16 JO L 185 de 15.7.2011, p. 1 
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3-A. A referida análise deverá determinar os problemas de capacidade, tendo em conta as 

restrições ambientais aplicáveis ao aeroporto. A análise deverá determinar as possibilidades 

de ultrapassar os referidos problemas através de novas infraestruturas ou da transformação das 

infraestruturas existentes ou de alterações operacionais ou de outro tipo, bem como o prazo 

previsto para resolver os problemas.  

 

3-B. A análise deverá basear-se em diretrizes17 determinadas pela Comissão mediante atos de 

execução18. As diretrizes deverão incidir unicamente nas categorias de dados e ferramentas a 

utilizar e ter em conta as necessidades de planeamento dos eventos especiais a que se refere o 

n.º 7. Esses atos de execução são adotados nos termos do procedimento de exame a que se 

refere o artigo 16.º, n.º 2.  

 

Até à entrada em vigor do ato a que se refere o presente número, a análise deve ser efetuada 

de acordo com métodos geralmente reconhecidos. 

 

3-C. O Estado-Membro deve assegurar que a análise seja atualizada caso tenha sido invocado o 

disposto no n.º 6, sempre que se registem alterações no aeroporto com efeitos consideráveis 

na sua capacidade e utilização ou, se for caso disso, a pedido do comité de coordenação. 

Tanto a análise como a metodologia seguida serão facultadas às partes que solicitaram a 

realização da análise, bem como a outras partes interessadas, a pedido destas. A análise será 

simultaneamente comunicada à Comissão.  

 

4. Com base na referida análise, o Estado-Membro deve consultar a entidade gestora do 

aeroporto, as transportadoras aéreas que utilizam regularmente o aeroporto e as suas 

organizações representativas, os representantes da aviação geral que utilizam regularmente o 

aeroporto, as autoridades de controlo do tráfego aéreo e, se for o caso, o coordenador ou o 

facilitador de horários, sobre a situação do aeroporto em termos de capacidade. 

 

5. […]. (Transferido para o artigo 3.º, n.º 10-A) 

 

                                                 
17  Acrescentar-se-á um considerando que clarifique que as diretrizes constituem atos jurídicos 

não vinculativos. 
18  Reserva de COM quanto à substituição dos atos delegados por atos de execução e às diretrizes 

respeitantes aos prazos. 
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6. Com base na análise a que se refere o n.º 3, sempre que ocorram problemas de capacidade 

durante, pelo menos, um período de programação, o Estado-Membro garantirá que só seja 

atribuída ao aeroporto a designação de "coordenado" para os períodos relevantes se: 

 

a) As limitações forem de natureza de tal modo grave que não possam ser evitados atrasos 

importantes no aeroporto e/ou a capacidade, determinada de acordo com o n.º 3-A, for 

insuficiente para satisfazer a procura existente ou prevista; e 

 

b) Não houver possibilidade de resolver estes problemas a curto prazo 19. 

 

7. Em derrogação do n.º 6, os Estados-Membros podem, em circunstâncias excecionais, como 

eventos especiais, atribuir a designação de "coordenado" a um aeroporto durante o período 

relevante. Este período pode ser mais curto do que um período de programação.  

 

7-A. Em derrogação dos n.ºs 3, 4, 6 e 10-A, um Estado-Membro pode20, em situações de urgência, 

atribuir a designação de "coordenados" aos aeroportos afetados, durante o período relevante, o 

qual pode ser mais curto do que um período de programação21.  

 

8. Se a análise atualizada da capacidade e da procura num aeroporto coordenado ou num 

aeroporto com horários facilitados mostrar que o aeroporto tem capacidade suficiente para as 

operações existentes ou previstas, o Estado-Membro, depois de consultadas as entidades 

referidas no n.º 4, pode alterar a designação do aeroporto para aeroporto com horários 

facilitados ou aeroporto sem designação.  

 

9. […] 

                                                 
19  A Presidência sugere que se insira o seguinte considerando para satisfazer a necessidade de 

coordenação de um aeroporto em caso de insucesso da facilitação de horários: "A ocorrência 
de tentativas falhadas de resolver os problemas de capacidade em aeroportos com horários 
facilitados mediante adaptações voluntárias dos horários, em particular devido à deficiente 
cooperação das transportadoras aéreas, deve ser considerada um dos motivos para a 
designação desse aeroporto como 'coordenado'.". 

20  BE sugere que se reinsira o seguinte texto: "ou uma entidade por ele designada". 
21  COM sugere que os procedimentos e responsabilidades de coordenação de emergência sejam 

publicados antecipadamente: "Os Estados-Membros devem velar por que os procedimentos de 
coordenação sejam transparentes e não discriminatórios.". 
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10. As decisões tomadas nos termos dos n.ºs 6 ou 8 devem ser comunicadas pelo Estado-Membro 

às entidades referidas no n.º 4 e ao coordenador do aeroporto ou facilitador de horários, o 

mais tardar a 1 de abril, se respeitarem ao período de programação do inverno seguinte, ou 

1 de setembro, se respeitarem ao período de programação do verão seguinte. 

 

10-A. Depois de pedir ao gestor da rede que dê parecer, a Comissão pode dirigir recomendações aos 

Estados-Membros sobre a forma como é determinada a capacidade em relação às 

necessidades de funcionamento da rede. [transferido do artigo 3.º, n.º 5] 

 

Artigo 4.º 

 

Parâmetros de coordenação 

 

1. 22Nos aeroportos coordenados ou, se o Estado-Membro o considerar necessário, nos 

aeroportos com horários facilitados, o Estado-Membro responsável deve assegurar duas vezes 

por ano a definição atempada dos parâmetros de coordenação23, tendo em conta todos os 

condicionalismos técnicos, operacionais e ambientais relevantes, bem como as eventuais 

alterações dos mesmos. No que respeita aos aeroportos coordenados e com horários 

facilitados, esses condicionalismos devem ser notificados à Comissão pelo menos em caso de 

alteração importante relativamente à análise anterior da capacidade e da procura24.  

 

 A fim de analisar os condicionalismos e formular recomendações, a Comissão pode ser 

coadjuvada pelo gestor da rede.  

                                                 
22  Aditar-se-á um considerando com a seguinte redação: "Em conformidade com os artigos 3.º e 

4.º do presente regulamento, a Comissão poderá dirigir aos Estados-Membros 
recomendações que em caso algum serão consideradas como tendo caráter vinculativo.". 

23  O trecho suprimido, que referia que a definição dos parâmetros de coordenação deve incluir 
"a definição dos intervalos de coordenação relevantes", será explicitado num considerando. 

24  Reserva de COM sobre o novo texto inserido no final do n.º 1. COM considera que o "anterior 
período de programação horária" será a referência adequada. 
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 A definição dos parâmetros de coordenação deverá basear-se numa análise objetiva das 

possibilidades de receber o tráfego aéreo, tendo em conta os diversos tipos de tráfego desse 

aeroporto, o congestionamento do espaço aéreo que possa ocorrer durante o período de 

coordenação e a situação respeitante à capacidade. 

 

2. Nos aeroportos coordenados, a definição dos parâmetros e a metodologia utilizada, bem como 

quaisquer alterações por eles sofrida, serão discutidas em pormenor no comité de coordenação 

de modo a aumentar, tanto quanto possível, a capacidade e o número de faixas horárias 

disponíveis para atribuição antes de ser adotada uma decisão final sobre os parâmetros 

de coordenação. Todos os documentos pertinentes serão colocados à disposição das partes 

interessadas que o solicitarem. 

 

3. A definição dos parâmetros de coordenação não deve afetar a obrigação de assegurar a 

observância dos princípios de transparência, imparcialidade e não discriminação no processo 

de atribuição das faixas horárias.  

 

4. Os Estados-Membros devem assegurar que os parâmetros de coordenação sejam fornecidos 

em devido tempo ao coordenador e ao facilitador de horários, antes do pedido inicial de faixas 

horárias, para efeitos das conferências de programação de horários.  

 

5. […] 

 

Artigo 5.º 

 

Facilitador de horários e coordenador 

 

1. O Estado-Membro responsável por um aeroporto com horários facilitados ou por um 

aeroporto coordenado garantirá a nomeação de uma pessoa singular ou coletiva qualificada 

para o cargo de facilitador de horários ou de coordenador do aeroporto, após consulta das 

transportadoras aéreas que utilizam o aeroporto regularmente, das organizações que as 

representam, da entidade gestora do aeroporto e do comité de coordenação, caso este exista. 

Um mesmo facilitador de horários ou coordenador pode ser nomeado para mais do que um 

aeroporto. 

 



15282/12  cp/ml 25 
ANEXO I DG E 2A PT 

25 

2. Os Estados-Membros devem promover uma cooperação estreita entre os coordenadores e os 

facilitadores de horários, com vista ao lançamento de projetos comuns a nível da União, 

designadamente no que respeita à interoperabilidade dos diferentes sistemas informáticos 

utilizados pelos coordenadores, à criação de uma base de dados comum e à definição de 

abordagens comuns destinadas a aumentar a eficiência dos serviços prestados às 

transportadoras aéreas. 

 

2-A. A Comissão deve facilitar uma cooperação estreita entre os coordenadores e os facilitadores 

de horários, com vista ao lançamento de projetos comuns a nível da União, e estabelecer 

consultas com os Estados-Membros sobre os progressos realizados, em conformidade com o 

artigo 16.º, n.º 4.  

 

3. O Estado-Membro responsável por um aeroporto com horários facilitados ou por um 

aeroporto coordenado deve garantir que: 

 

a) O coordenador e o facilitador de horários 25atuem nos termos do presente regulamento e 

de forma independente, imparcial, não discriminatória e transparente; 

 

b) O coordenador, no exercício das funções essenciais da sua atividade de coordenação 

definida no presente regulamento, tome as suas decisões de forma independente – nos 

planos jurídico, funcional e organizativo – de qualquer parte interessada, bem como do 

Estado-Membro e dos órgãos sob sua tutela, cujo controlo nesta matéria consiste 

exclusivamente em fiscalizar o financiamento e a legalidade das atividades do 

coordenador, o que implica que: 

 

i) por força da independência jurídica, as funções essenciais do coordenador só 

podem ser atribuídas a uma pessoa singular ou coletiva que não seja 

simultaneamente um prestador de serviços no aeroporto, a entidade gestora do 

aeroporto nem uma transportadora aérea que nele opere, e que não esteja integrada 

nas suas estruturas organizativas, e que 

 

                                                 
25  A independência funcional do facilitador de horários poderá ser mais bem especificada num 

considerando. 
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ii) a independência das suas decisões no exercício das suas funções essenciais e da 

sua organização interna se baseia no facto de que não recebe instruções do Estado-

-Membro, da entidade gestora do aeroporto, dos prestadores de serviços que nele 

operam nem das transportadoras aéreas; 

 

c) O sistema de financiamento das atividades do coordenador será de molde a garantir o 

seu estatuto de independência, e o sistema de financiamento das atividades do 

facilitador de horários não deverá ser incompatível com as obrigações, estabelecidas no 

n.º 3-A, que lhe incumbem.  

 

d) […]. 

 

3-A. O financiamento previsto na alínea c) deve ser conjuntamente assegurado pelas 

transportadoras aéreas que operam nos aeroportos coordenados e com horários facilitados e 

pelas entidades de gestão do aeroporto em causa, de modo a garantir a distribuição 

transparente e não discriminatória do ónus financeiro por todas elas e a evitar que o 

financiamento dependa principalmente de uma única parte. O sistema de tarificação deve estar 

relacionado com o custo total dos serviços prestados pelo coordenador ou pelo facilitador de 

horários26.  

 

 Os Estados-Membros podem confiar à entidade gestora do aeroporto ou a qualquer outra 

organização designada pelo Estado-Membro a cobrança da contribuição das 

transportadoras aéreas para o financiamento do coordenador ou do facilitador de horários. 

 

 O Estado-Membro deve garantir que sejam facultados ao coordenador e ao facilitador de 

horários competências técnicas e recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais 

suficientes.  

 

                                                 
26  Aditar-se-á um considerando com base no seguinte texto: "Se o coordenador for nomeado 

para vários aeroportos de um Estado-Membro, cada uma das transportadoras aéreas deverá 
contribuir uma única vez, mesmo que utilize mais aeroportos no mesmo Estado-Membro.". 
Reserva de COM: tal como está atualmente formulado, o considerando não é claro. DE, que 
tem dúvidas sobre este considerando, sugere a seguinte redação de compromisso: "Se o 
coordenador for nomeado para vários aeroportos de um Estado-Membro, esse Estado-
-Membro poderá decidir que cada uma das transportadoras aéreas contribua apenas uma 
única vez, mesmo que utilize mais aeroportos no mesmo Estado-Membro.". 
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4. O facilitador de horários e o coordenador participarão nas conferências de programação de 

horários das transportadoras aéreas realizadas a nível internacional e da União que sejam 

permitidas pela legislação da União. 

 

5. O facilitador de horários aconselhará as transportadoras aéreas e recomendará horários 

alternativos de chegada e/ou partida quando houver probabilidade de congestionamento. 

 

6. O coordenador será o único responsável pela atribuição de faixas horárias. Atribuirá as faixas 

de acordo com o disposto no presente regulamento e assegurará que, em situações de 

emergência, possam também ser atribuídas faixas fora das horas de expediente. 

 

7. O facilitador de horários fiscalizará a conformidade das operações das transportadoras aéreas 

com os horários que lhes forem recomendados.  

 

O coordenador fiscalizará a conformidade das operações das transportadoras aéreas com as 

faixas horárias que lhes forem atribuídas. A verificação dessa conformidade será efetuada em 

estreita cooperação com a entidade gestora do aeroporto e com as autoridades de controlo do 

tráfego aéreo e o gestor de rede e terá em conta parâmetros temporais e outros parâmetros 

relevantes relativos ao aeroporto.  

 

Todos os coordenadores e facilitadores de horários cooperarão para detetar eventuais 

incompatibilidades de horários e incitar as transportadoras aéreas a solucioná-las. 

 

8. O desempenho das funções do coordenador e do facilitador de horários e a utilização dos 

respetivos recursos financeiros podem ser objeto de controlos efetuados pelo Estado-Membro, 

relativamente ao exercício em curso e aos cinco exercícios anteriores, em conformidade com 

o direito nacional. Antigos coordenadores ou facilitadores de horários poderão também ser 

objeto desses controlos. O coordenador e o facilitador de horários devem facultar todos os 

documentos, provas e informações que lhes sejam solicitados para efeitos desses controlos. 
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Artigo 6.º 

 

Transparência das atividades de coordenação e de facilitação de horários 

 

1. No termo de cada período de programação horária, o coordenador e – se o Estado-Membro o 

entender necessário – o facilitador de horários devem apresentar aos Estados-Membros em 

causa e à Comissão um relatório de atividade que faça o ponto da situação geral da atribuição 

de faixas horárias e/ou da facilitação de horários e analise, designadamente, a aplicação do 

artigo 9.º-A, n.º 5, e dos artigos 13.º e 18.º, bem como quaisquer reclamações relativas à 

aplicação dos artigos 9.º, 10.º e 10.º-A apresentadas ao comité de coordenação e as iniciativas 

tomadas para as resolver. O relatório deve também conter os resultados do último inquérito 

anual27 às partes interessadas sobre a qualidade dos serviços prestados pelo coordenador ou 

pelo facilitador de horários28. A pedido, o relatório será transmitido às partes interessadas a 

que se refere o artigo 3.º, n.º 4.  

 

2. A Comissão pode adotar um documento de orientação29 para o relatório de atividade e para o 

inquérito a que se refere o n.º 1. Esses atos de execução são adotados nos termos do 

procedimento de exame a que se refere o artigo 16.º, n.º 2. 

 

3. O coordenador deve manter e atualizar uma base de dados eletrónica, de acesso gratuito, com 

as informações seguintes: 

 

a) As faixas horárias com direitos de anterioridade, por transportadora aérea e por ordem 

cronológica, em relação a todas as transportadoras aéreas que utilizam o aeroporto; 

 

b) As faixas horárias requeridas, por transportadora aérea e por ordem cronológica, em 

relação a todas as transportadoras aéreas; 

 

                                                 
27  NL propõe que se suprima "anual", atendendo a que não há necessidade de proceder a um 

inquérito anual, que tornaria a carga administrativa ainda mais pesada. 
28 Será redigido um considerando que especificará que o relatório deverá ser apresentado no 

termo de cada período de programação horária, ao passo que o inquérito será efetuado 
anualmente. A Comissão recorda que o modelo de relatório deverá ser obrigatório, a fim de 
permitir comparar as informações entre coordenadores. 

29 Reserva de COM sobre os termos "documento de orientação".  
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c) Todas as faixas horárias atribuídas, bem como os pedidos de faixas horárias pendentes, 

classificados individualmente por ordem cronológica e por transportadora aérea, em 

relação a todas as transportadoras aéreas; 

 

d) As faixas horárias restantes disponíveis, indicando, se possível, a disponibilidade em 

relação a cada tipo de condicionalismo contemplado nos parâmetros de coordenação. A 

base de dados deve possibilitar que os operadores de aeronaves façam uma estimativa 

da disponibilidade das faixas correspondentes aos seus pedidos; 

 

e) As faixas horárias transferidas ou trocadas, identificando as transportadoras aéreas 

envolvidas e indicando se a transferência ou troca se efetuou com contrapartida 

pecuniária ou de outra natureza. O coordenador em causa deve publicar anualmente 

dados agregados relativos às contrapartidas pecuniárias; 

 

f) Uma descrição pormenorizada dos parâmetros de coordenação. 

 
30Só devem ter acesso a estas informações os Estados-Membros, o gestor da rede, os 

coordenadores, os prestadores de serviços de navegação aérea, a Comissão, as transportadoras 

aéreas 31e a entidade gestora do aeroporto em causa.  

 

As informações enumeradas devem ser periodicamente atualizadas32. 

 

                                                 
30  COM prefere fazer referência às "partes interessadas" especificadas no artigo 6.º, n.º 8, do 

atual regulamento. NL propõe a seguinte reformulação: Devem ter acesso a estas informações 
os Estados-Membros, o gestor da rede, os coordenadores, os facilitadores de horários, os 
prestadores de serviços de navegação aérea, a Comissão, as transportadoras aéreas e a 
entidade gestora do aeroporto em causa. Todas as informações não confidenciais devem ser 
facultadas a todas as partes interessadas."  

31  Reserva de COM sobre os termos "transportadora aérea", que, em seu entender, devem ser 
substituídos por "operador de aeronave", de molde a permitir que todos os operadores 
disponham das informações necessárias para solicitarem a atribuição de faixas horárias. 

32  Reserva de COM quanto à supressão da frase. 
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4. O coordenador deve assegurar que os dados pertinentes33 sejam conservados e se mantenham 

acessíveis durante, pelo menos, cinco períodos de programação horária consecutivos e 

equivalentes e que sejam transferidos, sem demora e sem custos, para qualquer coordenador 

que venha a assegurar essas funções no aeroporto em causa. 

 

5. Caso existam normas relevantes e geralmente aceites para o formato das informações sobre 

horários, o facilitador de horários, o coordenador e as transportadoras aéreas devem aplicá-las, 

desde que sejam conformes com a legislação da União. 

 

Artigo 7.º 

 

Informações a fornecer ao facilitador de horários e ao coordenador 

 

1. As transportadoras aéreas que operam ou pretendem operar num aeroporto com horários 

facilitados ou num aeroporto coordenado devem transmitir ao facilitador de horários ou ao 

coordenador todas as informações relevantes por eles solicitadas. Se houver alteração dessas 

informações, as transportadoras aéreas devem comunicá-lo com a maior brevidade ao 

facilitador de horários e ao coordenador. Todas as informações relevantes devem ser 

apresentadas no formato e no prazo 34especificados pelo facilitador de horários ou pelo 

coordenador. No que respeita, nomeadamente, às faixas horárias solicitadas, as 

transportadoras aéreas devem comunicar ao coordenador, na altura do pedido de atribuição, se 

beneficiam ou não do estatuto de novo operador tal como definido no artigo 2.º, ponto 2), e 

declarar todas as eventuais relações de participação com outras transportadoras que operem 

no aeroporto em causa. 

 

                                                 
33  Será aditado um considerando sobre a acessibilidade dos dados de coordenação que reflita o 

seguinte texto: "A lista de faixas horárias com direitos de anterioridade, bem como os dados 
da base de dados de coordenação em datas específicas, nomeadamente, (prazo de) 
apresentação do pedido inicial (de faixa horária), prazos de devolução de faixas (15/9 e 
15/1), 31 de janeiro, 31 de agosto, e início e fim de cada período de programação.". 

34  NL propõe que se adite: "nomeadamente com base em normas e práticas industriais 
internacionais".  
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1-A. Relativamente aos demais aeroportos sem designação especial, os Estados-Membros podem 

solicitar às transportadoras aéreas que operam ou pretendem operar num aeroporto, à entidade 

gestora do aeroporto, aos prestadores de serviços de assistência em escala e aos prestadores de 

serviços de navegação aérea que forneçam em tempo útil a um coordenador ou facilitador de 

horários 35todas as informações que possuírem sobre os serviços programados das 

transportadoras aéreas. Nesse caso, a entidade gestora do aeroporto deve fornecer igualmente 

informações sobre a capacidade disponível.  

 

1-B. Para efeitos de fiscalização da utilização das faixas horárias em todos os aeroportos sem 

designação especial, a entidade gestora do aeroporto deve fornecer ao coordenador todas as 

informações que possuir sobre os serviços programados de uma transportadora aérea sempre 

que este as solicite. 

 

1-C. A pedido do gestor da rede, desde que justificado, o facilitador de horários e o coordenador 

devem fornecer-lhe as informações relevantes referidas nos n.ºs 1 e 1-A que possuírem. 

 

2. Caso uma transportadora aérea não forneça as informações referidas no n.º 1, a menos que 

possa satisfatoriamente demonstrar que existem circunstâncias atenuantes, ou forneça 

informações falsas ou enganosas, o coordenador não terá em consideração o pedido ou 

pedidos de faixas horárias apresentados pela transportadora aérea a que dizem respeito as 

informações em falta ou as informações falsas ou enganosas. O coordenador retirar-lhe-á a(s) 

faixa(s) ou a série de faixas já atribuídas e/ou recomendará a aplicação de sanções pelo 

organismo competente em conformidade com o direito nacional. O coordenador dará à 

transportadora aérea em questão a oportunidade de apresentar as suas observações. 

 

3. O facilitador de horários ou o coordenador, a entidade gestora do aeroporto, as autoridades de 

controlo do tráfego aéreo e o gestor da rede devem partilhar todas as informações necessárias 

ao exercício das respetivas funções, nomeadamente os dados de voo e as faixas horárias, 

especialmente com vista a assegurar a aplicação do artigo 17.º. 

 

                                                 
35  NL propõe que se substitua "a um coordenador ou facilitador de horários" por "ao gestor da 

rede". 
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Artigo 8.º 

 

Comité de coordenação 

 

1. O Estado-Membro responsável deve assegurar que, nos aeroportos coordenados, é instituído 

um comité de coordenação. Um mesmo comité de coordenação pode ser designado para mais 

do que um aeroporto. A participação neste comité estará aberta pelo menos às transportadoras 

aéreas que utilizam regularmente o(s) aeroporto(s) em causa e às organizações que as 

representam, à entidade gestora do aeroporto, às autoridades competentes de controlo do 

tráfego aéreo e aos representantes da aviação geral que utilizem regularmente o aeroporto. 

 

As atribuições do comité de coordenação consistem em: 

 

a) Fazer propostas ou aconselhar o coordenador e/ou o Estado-Membro relativamente: 

 

i) às possibilidades de aumentar a capacidade do aeroporto, determinada em conformidade 

com o artigo 3.º, ou de melhorar a sua utilização; 

 

ii) aos parâmetros de coordenação a determinar de acordo com o artigo 4.º; 

 

iii) aos métodos de fiscalização da utilização das faixas horárias atribuídas; 

 

iv) às diretrizes locais, tal como previsto no n.º 4; 

 

v) aos fatores que afetam as condições de tráfego no aeroporto em questão; 

 

vi) às dificuldades sérias enfrentadas pelos novos operadores, tal como previsto 

no artigo 10.º-A, n.º 6; 

 

vii) a todas as questões relativas à capacidade do aeroporto, em particular as que se prendam 

com a construção do céu único europeu e o funcionamento da rede; 
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viii) a relação entre os parâmetros de coordenação e os principais indicadores de 

desempenho definidos no artigo 2.º, alínea d), do Regulamento (UE) n.º 691/2010 da 

Comissão, de 29 de julho de 2010, que estabelece um sistema de desempenho para os 

serviços de navegação aérea e as funções de rede e que altera o Regulamento (CE) 

n.º 2096/2005, que estabelece requisitos comuns para a prestação de serviços de 

navegação aérea36. 

 

[...] 
37 
b) […] 

 

c) Servir de mediador entre todas as partes envolvidas no que respeita a reclamações relativas à 

atribuição de faixas horárias, nos termos do artigo 19.º. 

 

2. Os representantes do Estado-Membro, o coordenador, o gestor da rede, o órgão de análise do 

desempenho e a autoridade supervisora nacional do Estado-Membro serão convocados, na 

qualidade de observadores, para as reuniões do comité de coordenação. Em situações 

devidamente justificadas, a Comissão poderá participar nas reuniões, se o solicitar, na 

qualidade de observador.  

 

3. O comité de coordenação elaborará por escrito o regulamento interno, que deverá contemplar, 

nomeadamente, a participação, as eleições, a periodicidade das reuniões e a(s) língua(s) 

utilizada(s). [...] (última frase transferida para o n.º 5) 

 

4. Qualquer membro do comité de coordenação, um Estado-Membro ou o coordenador podem 

sugerir diretrizes locais. O comité de coordenação discutirá as diretrizes locais sugeridas e 

emitirá um parecer consultivo. Logo que um Estado-Membro receba um parecer, pode adotar 

as diretrizes locais em questão, desde que a Comissão delas tenha sido notificada e não se 

tenha oposto à sua adoção no prazo de três meses a contar da notificação.  

                                                 
36 JO L 201 de 3.8.2010, p. 1 
37  Reserva de COM quanto à supressão desta frase, que, em sua opinião, se deverá manter, 

acrescentando-se "se for caso disso" no início, por uma questão de coerência com o artigo 3.º, 
n.º 3-C. 
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[…] 
38 
 

5. Será enviado ao Estado-Membro em causa um relatório dos debates do comité de 

coordenação, com a indicação das posições dentro do comité. O relatório deve também ser 

enviado ao órgão de análise do desempenho e ao gestor da rede. (transferido do n.º 3) 

 

Atribuição das faixas horárias 
 

Artigo 9.º 

 

Banco de faixas horárias 

 

1. O coordenador constituirá um banco de faixas horárias que incluirá todas as faixas horárias. 

Toda a nova capacidade de faixas horárias, determinada por um Estado-Membro nos termos 

do artigo 4.º, será colocada no banco. Todas as séries de faixas horárias que preencham as 

condições estabelecidas no artigo 10.º, n.º 2, são também colocadas no banco, indicando quais 

as transportadoras aéreas que têm direito a utilizá-las39. 

 

1-A. A partir do banco de faixas horárias são atribuídas séries de faixas para o período de 

programação a que respeita o respetivo pedido; terminado esse período, as faixas devem ser 

devolvidas ao banco de faixas. 

 (transferido do artigo 10.º, n.º 1) 

                                                 
38  Reserva de UK quanto à supressão destes dois parágrafos. COM considera necessário 

clarificar os requisitos aplicáveis às regras atualmente em vigor. 
39  COM sugere que se substitua "que têm direito" por "autorizadas". 
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2. Sem prejuízo do artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1008/2008 e do artigo 12.º do 

presente regulamento, as faixas horárias colocadas no banco devem ser distribuídas pelas 

transportadoras aéreas requerentes, em conformidade com os artigos 10.º e 10.º-A. 

 
40 
 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, n.º 2, caso nenhum pedido de faixas horárias possa 

ser satisfeito a contento das transportadoras aéreas em causa, será dada preferência aos 

serviços aéreos comerciais e, em especial, aos serviços regulares e aos serviços não regulares 

programados. No caso de pedidos concorrentes dentro da mesma categoria de serviços, será 

dada prioridade às operações previstas para todo o ano. (transferido do artigo 10.º-A) 

 

4. […] (transferido para o artigo 10.º-A) 

 

5. No caso de os serviços serem explorados por um grupo de transportadoras aéreas, só uma das 

transportadoras aéreas desse grupo pode requerer as faixas horárias necessárias. A 

transportadora aérea que explorar este serviço é responsável pelo cumprimento dos critérios 

de exploração exigidos para beneficiar da precedência prevista no artigo 10.º, n.º 2. 

 

As faixas horárias atribuídas a uma transportadora aérea para sua exploração podem ser 

utilizadas por outra ou outras transportadoras que façam parte de um grupo de transportadoras 

aéreas, desde que o código de identificação da transportadora aérea à qual as faixas foram 

atribuídas se mantenha no voo partilhado, para fins de coordenação e acompanhamento. Para 

o efeito, a transportadora deve notificar ao coordenador o grupo de transportadoras aéreas a 

que pertence. Terminadas essas operações, as faixas horárias assim utilizadas mantêm-se 

afetas à transportadora aérea à qual foram inicialmente atribuídas. Essas operações devem ser 

notificadas ao coordenador pelas transportadoras aéreas do grupo e não podem iniciar-se sem 

a confirmação expressa do coordenador. 

 

                                                 
40  IT propõe que se introduza um novo parágrafo com a seguinte redação: "As faixas horárias 

colocadas no banco podem ser reservadas por um Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 12.º do presente regulamento, antes de atribuídas as faixas horárias com direitos de 
anterioridade.".  
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Um novo operador pertencente a um grupo de transportadoras aéreas não é autorizado, pelo 

menos durante dois períodos de programação horária correspondentes, a ceder a utilização das 

suas faixas a outras transportadoras do mesmo grupo. 

 

 Se uma série de faixas horárias atribuída a uma transportadora for utilizada por outra 

transportadora aérea em moldes não conformes com as condições previstas no presente 

número, o coordenador deve retirar 41a série e devolvê-la ao banco, depois de ouvir as 

transportadoras interessadas. 

 

6. […] (transferido para o artigo 10.º-A) 

 

7. Caso um pedido de faixa horária não possa ser satisfeito, o coordenador informará a 

transportadora aérea requerente dos fundamentos da decisão e indicará a faixa horária 

alternativa disponível mais próxima. (transferido do artigo 10.º-A)  

 

8. O coordenador terá igualmente em conta: 

 

– as demais regras e diretrizes estabelecidas pelo setor dos transportes aéreos a nível da 

União ou a nível mundial, e  

 

– as diretrizes locais, tal como previsto no artigo 8.º, n.º 4; 

 

[…] 
42 
 

                                                 
41  DE, apoiada por FR, sugere que se substitua "deve" por "pode". Em alternativa, DE, apoiada 

por NL, sugere que se acrescente: "ou pode recomendar a aplicação de sanções pela 
autoridade nacional competente". Reserva de COM quanto às propostas apresentadas por DE, 
FR e NL. 

42  Reserva de COM quanto à supressão deste parágrafo. "As diretrizes locais só podem incidir 
na fiscalização da utilização das faixas horárias atribuídas ou na alteração da definição de 
uma série de faixas horárias a fim de reduzir as séries para menos de 10 faixas no período de 
programação horária de inverno ou para menos de 15 faixas no período de programação 
horária de verão, não podendo as séries ficar reduzidas, em caso algum, a menos de 5 faixas. 
A redução das séries só é autorizada nos aeroportos em que a procura de serviços aéreos se 
caracterize por uma forte sazonalidade.". 
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9. Para além da atribuição de faixas horárias planeada para o período de programação horária, o 

coordenador procurará satisfazer os pedidos de faixas isoladas para qualquer tipo de aviação 

que sejam apresentados em cima do prazo. Para o efeito, podem ser utilizadas as faixas 

horárias ainda disponíveis no banco depois de concluída a distribuição pelas transportadoras 

aéreas candidatas, bem como as faixas horárias recentemente disponibilizadas. 

 

Artigo 10.º 

 

Faixas horárias com direitos de anterioridade 

 

1. […] (transferido para o artigo 9.º, n.º 1-A) 

 

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.º, 13.º e 18.º, uma transportadora aérea deve ter 

direito43 à atribuição da mesma série de faixas horárias para o período de programação 

equivalente seguinte desde que apresente o pedido respetivo dentro do prazo referido no 

artigo 7.º, n.º 1, e se encontrem preenchidas as seguintes condições: 

 

a) A transportadora aérea utilizou a mesma série de faixas horárias para a exploração de 

serviços aéreos regulares e de serviços aéreos não regulares programados; e 

 

b) A transportadora aérea deu prova bastante ao coordenador de que a mesma série de 

faixas horárias em questão foi explorada, nos termos autorizados pelo coordenador, 

durante pelo menos 80% 44do tempo durante o período de programação para o qual lhe 

foi atribuída. 

 

3. A reprogramação de séries de faixas horárias antes da atribuição das faixas ainda disponíveis 
no banco referido no artigo 10.º-A a outras transportadoras aéreas candidatas só será aceite 
por motivos operacionais, por exemplo mudança do tipo de aeronave utilizada ou da ligação 
explorada pela transportadora aérea, ou se os horários das faixas 45forem melhorados em 
relação aos horários inicialmente requeridos. Não produz efeitos antes da confirmação 
expressa do coordenador. 

                                                 
43  COM sugere que se substitua "ter direito" por "estar autorizada".  
44  Reserva de COM quanto à supressão dos 85%. 
45  Reserva de COM quanto à supressão de "novos operadores". 
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4. As faixas da série específica atribuída a uma transportadora aérea antes de 31 de janeiro para 

o período de programação horária do verão seguinte, ou antes de 31 de agosto para o período 

de programação horária do inverno seguinte, mas que sejam devolvidas ao coordenador para 

fins de reatribuição antes dessas datas, não serão tidas em conta para efeitos do cálculo de 

utilização, desde que as faixas que continuam atribuídas constituam uma parte reconhecível 

de uma 46série de faixas. 

 

4-A.  As faixas horárias notificadas pela transportadora aérea como tendo sido canceladas por 

motivo de47 feriado e que sejam devolvidas ao coordenador antes das datas estabelecidas no 

n.º 4 serão incorporadas na série de faixas para a época seguinte sem ter de se justificar a sua 

não utilização. 

 

 Em conformidade com o procedimento de exame a que se refere o artigo 16.º, n.º 2, a 

Comissão adotará e publicará uma lista consolidada de feriados, que deverá ser aceite 

pelos coordenadores48. 

 

5. Se não puder ser demonstrada a utilização de 80%49 da série de faixas, não será dada a 

precedência prevista no n.º 2, a menos que a não utilização possa ser justificada com base 

num dos seguintes fundamentos: 

 

                                                 
46  COM emitiu uma reserva sobre este aditamento. 
47  COM sugere que se substitua "por motivo de" por "pelo facto de coincidirem com". 
48  A Presidência regista que há uma incongruência no texto, dado que o artigo 16.º, n.º 2, se 

refere ao procedimento de exame, enquanto que o artigo 16.º, n.º 4, alínea c), faz também 
referência aos feriados. Essa dupla referência induz em erro, pelo que as delegações foram 
convidadas a indicar qual o procedimento que preferem. FR, NL e UK propõem que se 
suprima o n.º 4-A. 

 COM chama a atenção para os potenciais encargos administrativos que poderão decorrer do 
mecanismo referido neste número. 

49  Reserva de COM quanto à supressão dos 85%.  
 



15282/12  cp/ml 39 
ANEXO I DG E 2A PT 

39 

a) Circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis 50alheias à capacidade de intervenção da 

transportadora aérea, que tenham levado: 

 

i) à imobilização das aeronaves do tipo geralmente utilizado para o serviço aéreo em 

causa; 

 

ii) ao encerramento total ou parcial de um aeroporto ou espaço aéreo, com as 

consequências diretas e imediatas que daí advêm; 

 

iii) a sérias perturbações de operações efetuadas nos aeroportos em causa, inclusive 

nas séries de faixas em outros 51aeroportos respeitantes a ligações afetadas por tais 

perturbações, durante uma parte substancial do período de programação 

pertinente; 

 

b) Interrupção dos serviços aéreos, devido a ações destinadas a afetar esses serviços, por 

exemplo uma greve, que tornem prática e/ou tecnicamente impossível a realização das 

operações planeadas pela transportadora aérea;  

 

c) Dificuldades financeiras graves da transportadora aérea da União em causa, que tenham 

determinado a concessão de uma licença temporária pelas autoridades competentes 

enquanto aguardam a reestruturação financeira da transportadora, nos termos do 

artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1008/2008; 

 

d) Ações judiciais relativas à aplicação do artigo 12.º do presente regulamento às ligações 

em que tenham sido impostas obrigações de serviço público nos termos do artigo 16.º 

do Regulamento (CE) n.º 1008/2008, que tenham como resultado a suspensão 

temporária da exploração dessas ligações. 

 

                                                 
50 Aditar-se-á posteriormente um considerando que clarifique que nessas circunstâncias se 

incluem condições atmosféricas excecionais. 
51  Reserva de COM sobre a supressão do termo "União". 
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A proibição de operação na União nos termos do Regulamento (CE) n.º 2111/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2005, relativo ao estabelecimento 

de uma lista comunitária das transportadoras aéreas que são objeto de uma proibição de 

operação na Comunidade e à informação dos passageiros do transporte aéreo sobre a 

identidade da transportadora aérea operadora52, e dos respetivos atos de execução não pode 

ser aceite como justificação da não utilização da série de faixas horárias conforme previsto no 

presente número. 

 

6. A pedido de um Estado-Membro ou por sua própria iniciativa, a Comissão examinará a 

aplicação do n.º 5 pelo coordenador. 

 

A Comissão tomará uma decisão no prazo de dois meses após a receção do pedido. Esses atos 

de execução são adotados nos termos do procedimento de exame a que se refere o artigo 16.º, 

n.º 2. 

 

7. […] 

 

                                                 
52  JO L 344 de 27.12.2005, p. 15 
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Caso não se verifiquem as condições previstas no n.º 2, alíneas a) e b), a Comissão pode, 
ainda assim, por iniciativa própria ou a pedido de um Estado-Membro, decidir que seja 
dada precedência às transportadoras aéreas detentoras na atribuição das mesmas séries 
para o período de programação equivalente seguinte, se tal se justificar por motivos de 
urgência imperiosa, relacionados com acontecimentos excecionais que exijam coerência 
na aplicação das medidas a tomar nesses aeroportos. A Comissão adotará sem demora 
atos de execução de acordo com o procedimento a que se refere o artigo 16.º, n.º 3. Esses 
atos manter-se-ão em vigor por um período que não pode exceder um período de 
programação. As medidas tomadas pela Comissão podem ser diferenciadas consoante o 
aeroporto e o destino, com base nas características do acontecimento excecional em 
apreço. 

 

8. A precedência na atribuição de uma série de faixas horárias, prevista no n.º 2, não confere 
direito a nenhum pedido de indemnização relativo a uma limitação, restrição ou 
eliminação dessa precedência imposta pelo direito da União, nomeadamente em virtude da 
aplicação das disposições do TFUE relativas ao transporte aéreo. 

 

Artigo 10.º-A 

 

Atribuição de outras faixas horárias (transferido do artigo 9.º) 

 

1.  […] (mantém-se no artigo 9.º) 

 

2. Sob reserva da atribuição de faixas horárias em conformidade com o artigo 10.º, 50% 53das 
faixas ainda disponíveis são atribuídas preferencialmente aos novos operadores, a não ser que 
os pedidos destes sejam inferiores a 50%. A preferência dada aos novos operadores deve ser 
respeitada até 15 de janeiro para o período de programação horária do verão seguinte e até 
15 de agosto para o período de programação do inverno seguinte. No entanto, se durante o 
mesmo período de programação se puder disponibilizar um número significativo de faixas 
horárias, respeitar-se-á a preferência dada aos novos operadores. O coordenador tratará os 
pedidos de novos operadores e de outras transportadoras aéreas com equidade, de acordo com 
os períodos de coordenação de cada dia de programação horária. Nos pedidos dos novos 
operadores, será dada preferência às transportadoras aéreas candidatas ao estatuto de novo 
operador nos termos do artigo 2.º, ponto 2), alínea b). 

                                                 
53 A aplicação da percentagem de 50% será especificada num considerando. 
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2-A. Uma transportadora aérea que, nos termos do artigo 13.º, tenha transferido para outra 

transportadora aérea faixas horárias no mesmo aeroporto não será considerada novo operador 

nesse aeroporto durante dois períodos de programação horária equivalentes, a não ser que, 

mesmo sem transferir as faixas horárias, tivesse beneficiado da mesma prioridade. 

[transferido do artigo 2.º, n.º 2] 

 

3. […]. (transferido para o artigo 9.º) 

 

4. Um novo operador ao qual tenha sido oferecida uma série de faixas horárias para uma hora 

antes ou depois do horário pedido e que não tenha aceite essa oferta não manterá o estatuto de 

novo operador para essa série durante o período de programação. 

 

5. […]. (transferido para o artigo 9.º) 

 

6. Se os novos operadores continuarem a ter sérias dificuldades, o Estado-Membro assegurará a 

convocação de uma reunião do comité de coordenação do aeroporto a fim de estudar as 

possibilidades de resolver a situação. A Comissão será convidada a participar nessa reunião. 

 

7. […] (transferido para o artigo 9.º) 

 

8. […] (transferido para o artigo 9.º) 

 

9. […] (transferido para o artigo 9.º) 
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Artigo 11.º 

 

Reserva de faixas horárias 

 

1. A pedido da entidade gestora de um aeroporto, um Estado-Membro responsável por54 um 
aeroporto coordenado que esteja sujeito a um problema significativo e demonstrável, devido à 
devolução tardia de faixas horárias e à não utilização de faixas atribuídas, pode decidir aplicar 
o sistema de taxas aeroportuárias estabelecido no artigo 2.º, ponto 4, da Diretiva 2009/12 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2009, relativa às taxas 
aeroportuárias55, em caso de devolução tardia56 de faixas pelas transportadoras aéreas ao 
banco a que se refere o artigo 9.º e responsabilizar essas transportadoras pela reserva de 
infraestruturas aeroportuárias que não utilizaram. Os Estados-Membros devem velar pela 
observância dos seguintes princípios: 

 

a) Previamente à tomada da decisão, deve ser aplicado, mutatis mutandis, o procedimento 

previsto no artigo 6.º da Diretiva 2009/12/CE57. O coordenador deve também ser 

consultado. Tratando-se de um aeroporto coordenado não abrangido pelo artigo 1.º, 

n.º 2, da Diretiva 2009/12/CE, a entidade gestora deve consultar o comité de 

coordenação e o coordenador; 

 

b) A decisão não deve afetar a transparência nem a natureza não discriminatória do 
processo de atribuição de faixas horárias e do sistema de taxas aeroportuárias; 

 

c) A decisão não deve desincentivar a entrada no mercado nem a expansão dos serviços 
das transportadoras aéreas e deve servir apenas para cobertura dos custos de 
fornecimento de infraestruturas aeroportuárias e seus serviços conexos essenciais – 
incluindo os custos de manutenção, funcionamento, gestão e administração – suportados 
pelo aeroporto com a reserva de capacidade aeroportuária correspondente às faixas 
horárias que ficaram por utilizar;  

                                                 
54  Reserva de COM, CZ e UK quanto à supressão de "a entidade gestora de um aeroporto" e à 

proposta da Presidência de a substituir por "a pedido da entidade gestora de um aeroporto, 
um Estado-Membro responsável". 

55  JO L 70 de 14.3.2009, p. 11 
56 Será aditado um considerando para explicar que as entidades gestoras dos aeroportos 

coordenados podem utilizar o sistema de taxas aeroportuárias para desencorajar a devolução 
tardia das faixas horárias ao banco. 

57  JO L 70 de 14.3.2009, p. 11. 
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c-A) Esta decisão não deve requerer, por si só, o pagamento adiantado pelas transportadoras 

aéreas de taxas de reserva de faixas horárias e deve ser neutra, do ponto de vista da 

receita, nos seus efeitos para o aeroporto em causa. 

 

d) As transportadoras aéreas não devem ser responsabilizadas: 

 

i) Pela reserva de infraestrutura aeroportuária não utilizada no que respeita às faixas 

horárias atribuídas que sejam devolvidas ao banco antes de 31 de janeiro, para o 

período de programação do verão seguinte, ou de 31 de agosto, para o período de 

programação do inverno seguinte, às faixas horárias notificadas pela 

transportadora aérea como tendo sido canceladas por motivo de feriado e 

devolvidas ao banco antes das mesmas datas e às faixas horárias cuja não 

utilização possa ser justificada com base no artigo 10.º, n.º 5; 

 

ii) Pela reserva de infraestrutura aeroportuária não utilizada no que respeita às faixas 

horárias atribuídas que sejam devolvidas ao banco depois de 31 de janeiro, para o 

período de programação do verão  seguinte, ou de 31 de agosto, para o período de 

programação do inverno seguinte, atribuídas pelo coordenador a outra 

transportadora aérea. 

 

e) A decisão deve ser comunicada ao coordenador, às partes interessadas e à Comissão 

pelo menos seis meses antes do início do período de programação horária 

correspondente58. 

 

2. O coordenador deve comunicar59 à entidade gestora do aeroporto todas as informações 

necessárias para efeitos da aplicação da decisão a que se refere o n.º 1. 

 

 

                                                 
58  COM propõe que se adite um novo travessão com a seguinte redação: "Essa decisão deve ser 

comunicada ao Estado-Membro pelo menos doze meses antes do início do período de 
programação horária correspondente.".  

59  DE propõe que se substitua "o coordenador deve comunicar" por "o coordenador deve 
facultar". 
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Artigo 12.º 

 

Obrigações de serviço público 

 

1. Caso tenham sido impostas obrigações de serviço público numa ligação, nos termos do 

artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 1008/2008, os Estados-Membros podem reservar, num 

aeroporto coordenado situado no seu território, as faixas horárias necessárias para as 

operações previstas nessa ligação. No caso de as faixas horárias reservadas para as ligações 

em questão não serem utilizadas, essas faixas serão postas à disposição de outra 

transportadora aérea interessada em explorar as ligações de acordo com as obrigações de 

serviço público, sob reserva do disposto no n.º 2 do presente artigo. Se nenhuma outra 

transportadora estiver interessada em explorar as ligações e o Estado-Membro em causa não 

lançar um concurso público nos termos do artigo 16.º, n.º 10, do artigo 17.º, n.ºs 3 a 7, e do 

artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1008/2008, ou a obrigação de serviço público 

tiver caducado conforme previsto no artigo 16.º, n.º 11, do Regulamento (CE) 

n.º 1008/2008, as faixas ficarão reservadas para outra ligação sujeita a obrigações de serviço 

público ou serão devolvidas ao banco de faixas horárias. 

 

2. Se mais do que uma transportadora aérea da União estiver interessada em explorar uma 

ligação e não tiver conseguido faixas horárias no período compreendido entre a hora que 

antecede e a hora que se segue aos horários solicitados ao coordenador, aplicar-se-á o 

procedimento de concurso previsto no artigo 16.º, n.º 10, no artigo 17.º, n.ºs 3 a 7, e no 

artigo 18.º n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1008/2008 para efeitos da utilização das faixas 

horárias referidas no n.º 1 do presente artigo. 

 



15282/12  cp/ml 46 
ANEXO I DG E 2A PT 

46 

Mobilidade das faixas horárias 

 
Artigo 13.º 

 

Transferência e troca de faixas horárias60 

 

1. Sob reserva de confirmação expressa do coordenador, após notificação feita por uma 

transportadora aérea, as faixas horárias podem ser61: 

 

a) Transferidas por uma transportadora aérea de uma ligação ou tipo de serviço para outra 

ligação ou tipo de serviço explorados pela mesma transportadora; 

 

b) Transferidas entre duas transportadoras aéreas, com ou sem contrapartida pecuniária ou 

de outra natureza;  

 

c) Trocadas, uma a uma, entre transportadoras aéreas, com ou sem contrapartida 

pecuniária ou de outra natureza62. 

 

                                                 
60  EL emitiu uma reserva sobre este artigo. 
61  DK sugere a seguinte cláusula de minimis para as alíneas b) e c): "uma faixa horária só pode 

ser transferida ou trocada se houver mais de duas operações de devolução na ligação em 
causa no mesmo dia.". DE, LV e UK são contra. IT sugere o seguinte texto de compromisso: 
"uma faixa horária só pode ser transferida ou trocada se – no mesmo dia – houver mais de 
duas operações de devolução na ligação em causa entre um aeroporto da União e um 
aeroporto que sirva uma região periférica ou em desenvolvimento do seu território, ou numa 
ligação de fraca densidade de tráfego para qualquer aeroporto situado no seu território, se a 
ligação em causa for considerada vital para o desenvolvimento económico e social da região 
que o aeroporto serve.". COM emitiu uma reserva sobre a proposta de DK. 

62  FR, apoiada por BG, DE, DK, EL, ES e PT, propõe que se adite um novo parágrafo com a 
seguinte redação: "Os Estados-Membros podem impor restrições às trocas e transferências 
com contrapartida pecuniária ou outra, conforme previsto nas alíneas b) e c), desde que tal 
dê origem a um problema significativo e demonstrável. Essas restrições devem ser 
fundamentadas e devidamente notificadas à Comissão Europeia.". COM manifestou uma 
reserva sobre este aditamento. BE, IT, NL e UK mostraram-se apreensivas com este 
aditamento. 

 



15282/12  cp/ml 47 
ANEXO I DG E 2A PT 

47 

1-A. Caso o coordenador considere que uma transferência ou uma troca, tal como referido no n.º 1, 

poderá ter um impacto negativo direto e significativo no nível de serviço numa ligação 

regional operada a partir do aeroporto em causa, deve informar desse facto o ou os Estados-

-Membros em questão.  

 

2. Os Estados-Membros em cujo território existam aeroportos coordenados devem assegurar a 

criação de um quadro transparente para os contactos entre as transportadoras aéreas 

interessadas em transferir ou trocar faixas horárias, no respeito do direito da União. As partes 

interessadas deverão ter livre acesso a essas informações não confidenciais. 

 

2-A. O coordenador recusar-se-á a confirmar as transferências ou trocas se não estiverem em 

conformidade com os requisitos do presente regulamento e se não tiver a confirmação de que: 

 

a) As operações aeroportuárias não serão prejudicadas, tendo em conta todos os 

condicionalismos de ordem técnica, operacional e ambiental; 

b) As limitações impostas em conformidade com o artigo 12.º são respeitadas; 

c) A transferência ou troca de faixas horárias não é abrangida pelo disposto nos n.ºs 3 a 7 

do presente artigo. (reposto) 

 

 O coordenador não se pode recusar a confirmar as transferências ou trocas por quaisquer 

outros motivos que não os referidos no presente número. 

  

2-B. No caso das transferências ou trocas a que se refere o n.º 1, alíneas b) e c), as transportadoras 

aéreas devem comunicar ao coordenador os elementos relativos à contrapartida pecuniária ou 

outra, se a tiver havido. Estes elementos são tratados como confidenciais e o coordenador só 

os fornecerá, a pedido, ao Estado-Membro em que se localiza o aeroporto ou à Comissão.  
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2-C. As transferências e as trocas não podem ser subordinadas a condições que limitem a 
possibilidade de a transportadora que pretende obter as faixas horárias concorrer com a 
transportadora que as transfere ou troca. 

 
63 
 
3. As faixas horárias atribuídas a um novo operador64 não podem ser transferidas65, como 

previsto no n.º 1, alínea b), durante dois períodos de programação horária equivalentes, exceto 
em caso de aquisição legalmente autorizada das atividades de uma empresa falida. (antigo 
n.º 5) 

 
4. As faixas horárias atribuídas a um novo operador, na aceção do artigo 2.º, ponto 2), alínea b), 

não podem ser transferidas para outra ligação, como previsto no n.º 1, alínea a), do presente 
artigo, durante dois períodos de programação horária equivalentes, a menos que o novo 
operador tenha sido tratado com a mesma prioridade na nova ligação que na ligação inicial. 
(antigo n.º 6) 

 
5. As faixas horárias atribuídas a um novo operador não podem ser trocadas66, conforme 

previsto no n.º 1, alínea c), durante dois períodos de programação horária equivalentes, a não 
ser no intuito de melhorar os horários das faixas destes serviços em relação aos horários 
inicialmente requeridos. As faixas horárias recebidas após essa troca são operadas em 
conformidade pela transportadora aérea em causa durante o período de programação para o 
qual foram atribuídas, e durante pelo menos um período de programação completo67 . (antigo 
n.º 7) 

 

                                                 
63  Aditar-se-á um considerando com a seguinte redação: "Reconhecendo que as faixas horárias 

podem ser comercializadas, e sem prejuízo da legislação fiscal, nada no presente 
regulamento se pode considerar como impeditivo de que um Estado-Membro imponha uma 
taxa em caso de transferência ou troca de faixas horárias com contrapartida pecuniária entre 
duas transportadoras aéreas, observando plenamente o direito da União.". LV e UK são 
contra esta proposta, que, em seu entender, poderá criar situações de dupla tributação e 
distorção do mercado. Na opinião de COM, este considerando é desnecessário. 

64  DK e IT sugerem que se incluam todas as faixas recém-adquiridas, e não só as adquiridas 
pelos novos operadores. 

65  DK propõe que se adite: "nem cedidas em locação".  
66  Idem 
67  UK manifestou apreensões acerca da última frase deste número, em seu entender 

desnecessária, uma vez que as faixas horárias manteriam o estatuto de novo operador e que 
esta frase tem o efeito indesejável de obrigar as transportadoras aéreas a explorarem uma 
faixa reprogramada durante um período que poderá atingir sete meses. DE e FR propõem a 
seguinte formulação: "As faixas horárias recebidas após essa troca são exploradas em 
conformidade pelas transportadoras aéreas em causa durante o período para o qual foram 
atribuídas nesse período de programação.". 

 



15282/12  mjs/ml 49 
ANEXO I DG E 2A PT 

49 

6.  68Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 3 a 5, as faixas horárias que não tiverem sido atribuídas 

em conformidade com o artigo 10.º, n.ºs 2 ou 3, só podem ser transferidas em conformidade 

com o n.º 1, alínea b), em caso de aquisição das atividades de uma empresa, ou entre uma 

sociedade-mãe e as suas filiais, ou entre filiais da mesma sociedade-mãe. (antigo n.º 3) 

 

7. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 3 a 5, as faixas horárias que não tiverem sido atribuídas 

em conformidade com o artigo 10.º, n.ºs 2 ou 3, só podem ser trocadas em conformidade com 

o n.º 1, alínea c), a fim de melhorar os horários das faixas destes serviços em relação aos 

horários inicialmente requeridos. As faixas horárias recebidas após essa troca são operadas 

em conformidade pela transportadora aérea em causa durante o período de programação para 

o qual foram atribuídas, e durante pelo menos um período de programação completo 69 . 

(antigo n.º 4) 

 

Artigo 14.º 

 

Disposições relativas ao direito da concorrência 

 

O presente regulamento não prejudica a faculdade de as autoridades públicas aprovarem ou 

restringirem a transferência ou troca de faixas horárias entre transportadoras aéreas e determinarem 

a forma da respetiva atribuição nos termos da legislação nacional em matéria de concorrência, dos 

artigos 101.º, 102.º ou 106.º do TFUE ou do Regulamento (CE) n.º 139/2004 do Conselho, 

de 20 de janeiro de 2004, relativo ao controlo das concentrações de empresas 70 . 

 

 

                                                 
68  O texto a negro foi aditado para clarificar a aplicação dos n.ºs 3 a 7. 
69  UK está preocupado com a última frase deste número. UK considera-a desnecessária, uma vez 

que as faixas manteriam o estatuto de novo operador e que esta frase tem o efeito indesejável 
de obrigar as transportadoras a explorarem uma faixa reprogramada durante um período que 
poderá atingir sete meses. DE e FR propõem a seguinte formulação: "As faixas horárias 
recebidas após essa troca são exploradas em conformidade pelas transportadoras aéreas em 
causa durante o período para o qual foram atribuídas nesse período de programação.". 

70 JO L 24 de 29.1.2004, p. 1 
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Implementação 

 
Artigo 15.º 

 

[…] 

 

 

Artigo 16.º 

 

Procedimento de comité 

 

1. A Comissão é assistida por um comité. Esse comité deve ser entendido como comité na 

aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.  

 

2. Caso se faça referência ao presente número, aplica-se o artigo 5.º do Regulamento (UE) 

n.º 182/2011 71. 

 

3. Caso se faça referência ao presente número, aplica-se o artigo 8.º do Regulamento (UE) 

n.º 182/2011, em articulação com o artigo 5.º do mesmo regulamento. 

 

4. A Comissão pode ainda consultar o comité sobre quaisquer questões respeitantes à aplicação 

do presente regulamento, incluindo: 

a) Os métodos de definição dos parâmetros de coordenação 72 ; 

b) Os voos isentos da atribuição de uma faixa a que se refere o artigo 2.º, ponto 11); 

c) Os feriados a que se referem os artigos 10.º, n.º 4-A, e 11.º 73 ; 

d) Os termos "horários significativamente diferentes" a que se referem os 

artigos 17.º, n.º 1, e 18.º, n.º 2 74 . 

 

                                                 
71 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13  
72  Reserva de UK sobre esta alínea. 
73  Ver nota 48 ao artigo 10.º, n.º 4-A.  
74  FR propõe o aditamento de "e uma parte reconhecível de uma série de faixas". 
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Artigo 17.º 

 

Concordância das faixas horárias com os planos de voo 

 

1. 75Os planos de voo apresentados pelas transportadoras aéreas devem referir a faixa horária 

atribuída. A pedido do Estado-Membro 76 , o gestor da rede rejeitará o plano de voo de uma 

transportadora aérea se a transportadora tencionar chegar a um aeroporto coordenado ou partir 

de um aeroporto coordenado, durante os períodos em que é coordenado, sem que lhe tenha 

sido atribuída pelo coordenador uma faixa horária para esse voo. O Estado-Membro pode 

delegar esta tarefa no coordenador. Considera-se que os operadores de voos privados de 

empresas não dispõem de faixa horária se tiveram de operar num horário significativamente 

diferente da faixa atribuída e se o atraso não se dever aos serviços de navegação aérea.  

 

2. O Estado-Membro deve adotar as medidas necessárias para que o coordenador, o gestor da 

rede, os prestadores de serviços de navegação aérea e a entidade gestora do aeroporto possam 

trocar informações. 

 

3. […]. 

 

3-A. Para efeitos do disposto no n.º 1, as transportadoras aéreas que pretendam operar um voo 

estatal, um voo de emergência ou um voo humanitário devem, sem demora, fornecer ao 

coordenador as informações necessárias para a identificação do seu voo.   

 

 

                                                 
75  IT tem uma reserva sobre este número.  
76  Reserva de COM quanto ao início desta frase: "A pedido do Estado-Membro". 
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Artigo 18.º 77 
 

Execução 
 

1. Se em 15 de janeiro ou 15 de agosto uma transportadora aérea não for titular de uma licença 
de exploração ou equivalente, ou se não for declarado pela autoridade licenciadora 
competente que é provável que uma licença de exploração ou equivalente seja emitida antes 
do início do período de programação pertinente, o coordenador retirará à transportadora a 
série de faixas horárias que lhe foram provisoriamente atribuídas durante o período de 
estabelecimento e colocá-las-á no banco de faixas horárias, respetivamente, para a época de 
verão ou de inverno seguintes. A autoridade licenciadora competente deve transmitir 
regularmente ao coordenador informações atualizadas e dar seguimento aos pedidos deste 
num prazo razoável. 78  

 

2. Uma transportadora aérea que repetidamente explore serviços aéreos em horários 
significativamente diferentes das faixas atribuídas como parte de uma série de faixas horárias, 
ou utilize faixas horárias de um modo significativamente diferente do indicado no momento 
da atribuição, perde a precedência referida no artigo 10.º, n.º 2, a menos que apresente provas 
de que tal não é intencional. Após ter ouvido a transportadora aérea em causa e lhe ter 
enviado um único aviso, o coordenador pode decidir retirar-lhe, até ao termo do período de 
programação, as séries de faixas horárias em questão e colocá-las no banco. Se a 
transportadora aérea requerer faixas horárias equivalentes, o coordenador não é obrigado a 
atribuir-lhas. 

 

O Estado-Membro deve zelar por que o coordenador institua um sistema eficaz para assegurar 
a aplicação do presente número. 

                                                 
77  Aditar-se-á um considerando com base no seguinte texto: "Sempre que devam ser aplicadas 

medidas coercivas às transportadoras aéreas, os Estados-Membros deverão prestar especial 
atenção às rotas aéreas que ligam as regiões periféricas, incluindo os Estados-Membros 
insulares, aos grandes aeroportos centrais europeus, uma vez que qualquer decisão de retirar 
essas faixas cruciais afetaria a ligação desse Estado-Membro ao resto do mundo.". NL não 
concorda com este considerando, por não ter qualquer relação com o texto e por introduzir 
opacidade. Reserva de COM, porque este considerando implica que os voos para as ilhas 
deverão receber um tratamento diferente em termos de observância do regulamento. 

78  COM concorda em fazer uma declaração segundo a qual os coordenadores terão acesso à base 
de dados CIRCA utilizada pelas autoridades de licenciamento competentes referidas no 
Regulamento n.º 1008/2008. Note-se que esse acesso não prejudica, contudo, a 
responsabilidade de as autoridades responderem aos pedidos específicos ad hoc dos 
coordenadores. 
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3. Os Estados-Membros devem garantir a existência e a aplicação de sanções efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas para os casos de:  

 

– situações referidas no n.º 2; 

 

– situações em que as transportadoras aéreas operam sem a necessária faixa horária para o 

voo em causa 79 ; 

 

– situações em que um único voo que não faz parte de uma série é operado sem 

justificação em horários significativamente diferentes da faixa horária atribuída; 

 

– devolução das faixas horárias depois de 31 de janeiro, para a época de verão seguinte, 

ou depois de 31 de agosto, para a época de inverno seguinte, ou conservação das faixas 

não utilizadas, tendo em conta o eventual recurso ao mecanismo previsto no artigo 11.º; 

 

– não comunicação ao coordenador ou ao facilitador de horários das informações 

previstas nos artigos 7.º e 13.º, ou comunicação de informações falsas ou enganosas; 

 

– situações referidas no artigo 13.º, n.º 2, alínea c); 

 

– programação, no dia da operação, de serviços aéreos em horários 

significativamente diferentes das faixas horárias atribuídas 80  . 

 

O coordenador será devidamente informado das conclusões de cada caso notificado com vista 

à aplicação de sanções. 

                                                 
79 Será posteriormente acrescentado um considerando segundo o qual este travessão não se 

aplica a voos que podem operar sem faixa horária (voos estatais, voos de emergência e voos 
humanitários).  

80  NL propõe a supressão deste travessão, porque não está relacionado com o âmbito do presente 
regulamento e deveria ser tratado no âmbito dos direitos dos passageiros.  
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4. Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 5, se uma transportadora aérea não conseguir atingir a taxa de 

utilização de 80% 81  definida no artigo 10.º, n.º 2, o coordenador pode, após ouvir a 

transportadora, decidir retirar-lhe a série de faixas até ao final da época de programação e 

colocá-la no banco. 

 

Sem prejuízo do artigo 10.º, n.º 5, se após um período correspondente a 20% do período de 

validade da série não tiverem sido utilizadas quaisquer faixas horárias desta série, o 

coordenador, após ouvir a transportadora aérea, colocará a série de faixas em questão no 

banco para o resto do período de programação. O coordenador pode decidir retirar a série de 

faixas horárias antes do termo do período correspondente a 20% do período de validade da 

série se a transportadora aérea não demonstrar a sua intenção de a utilizar.  

 

Artigo 19.º 

 

Reclamações e direito de recurso 

 

1. Sem prejuízo dos direitos de recurso nos termos da legislação nacional, as reclamações 

relativas à aplicação do artigo 7.º, n.º 2, dos artigos 9.º, 10.º, 13.º e 17.º e do artigo 18.º, n.ºs 1, 

2 e 4, devem ser apresentadas, em primeiro lugar, ao comité de coordenação. Este deve 

examinar o assunto no prazo de um mês a contar da apresentação da reclamação e, se 

possível, fazer propostas ao coordenador para resolução dos problemas. Caso não possa ser 

dada satisfação às reclamações, o Estado-Membro responsável poderá, no período 

suplementar de dois meses, prever a mediação de uma organização representativa das 

transportadoras aéreas ou dos aeroportos ou ainda de terceiros. 

 

2. Os Estados-Membros tomarão medidas apropriadas, de acordo com a legislação nacional, 

para proteger os coordenadores relativamente ao pagamento de indemnizações por danos 

relativos às suas funções nos termos do presente regulamento, exceto em casos de negligência 

grave ou de conduta dolosa. 

                                                 
81  Reserva de COM quanto à supressão dos 85%. 
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Artigo 20.º 

 

Relações com países terceiros 82  

 

1. Sem prejuízo das obrigações internacionais da União e dos acordos bilaterais dos Estados-

-Membros em matéria de serviços aéreos, um Estado-Membro pode 83 tomar medidas, 

incluindo a retirada das faixas horárias, em relação a uma ou várias transportadoras de um 

país terceiro, com vista a pôr fim ao tratamento discriminatório por parte do país terceiro, 

sempre que se verifique que: 

 

i) não está assegurada a igualdade de condições nem a concorrência leal com as 

transportadoras aéreas da UE; ou 

 

ii) no que se refere à atribuição e utilização das faixas horárias nos seus aeroportos, um 

país terceiro atua de forma discriminatória, conforme descrito no n.º 1-B: 

 

1-B. Na aceção do n.º 1, considera-se que um país terceiro atua de forma discriminatória, se: 

 

a) Não conceder às transportadoras aéreas da União tratamento comparável ao concedido 

pelo presente regulamento às suas transportadoras aéreas, ou 

 

b) Não conferir de facto às transportadoras aéreas da União o mesmo tratamento que 

confere às transportadoras aéreas nacionais, ou 

 

c) Conferir às transportadoras aéreas de outros países terceiros tratamento mais favorável 

que o concedido às transportadoras aéreas da União. 

 

                                                 
82  Reserva de COM sobre as alterações de fundo introduzidas pela Presidência. A proposta de 

COM para este artigo destina-se apenas a clarificar o regulamento em vigor.  Reserva de 
análise de UK sobre este artigo.  

83  Reserva de COM quanto às primeiras linhas deste número. COM argumenta que os acordos 
bilaterais em matéria de serviços aéreos não contêm disposições que possam sobrepor-se ao 
atual regulamento. Os Estados-Membros não devem poder atuar unilateralmente nesta 
matéria.  Isso compromete o funcionamento de um sistema não discriminatório e transparente 
de atribuição de faixas horárias na UE. 
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1-A.  Sem prejuízo das obrigações internacionais da União 84 , a Comissão pode, mediante o 

procedimento a que se refere o artigo 16.º, n.º 2, recomendar 85  que um ou mais Estados-

-Membros tomem medidas, incluindo a retirada das faixas horárias, em relação a uma ou 

várias transportadoras de um país terceiro com vista a pôr fim ao tratamento discriminatório 

por parte do país terceiro, sempre que se verifique que não está assegurada a igualdade de 

condições nem a concorrência leal com as transportadoras aéreas da União. 

 

2. Os Estados-membros informarão a Comissão de quaisquer dificuldades graves sentidas, de 

jure ou de facto, pelas transportadoras aéreas da União na obtenção de faixas horárias em 

aeroportos de países terceiros. 

 

Disposições finais 

 
Artigo 21.º 

 

Relatório e cooperação 

 

1. A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a aplicação 

do presente regulamento, o mais tardar quatro anos após a sua entrada em vigor. Este relatório 

deverá abranger, nomeadamente, a aplicação dos artigos 9.º, 10.º , 10.º-A, 11.º e 13.º. 

 

2. Os Estados-Membros e a Comissão colaborarão na aplicação do presente regulamento, 

nomeadamente no que respeita à recolha de informações para o relatório referido no n.º 1. 

 

                                                 
84  COM propõe a substituição de "Sem prejuízo das obrigações internacionais da União" por 

"Sem prejuízo do disposto no n.º 1-B", a fim de evitar incoerências entre os dois números. 
85  Reserva de COM sobre a utilização do procedimento do artigo 16.º, n.º 2, para a adoção de 

recomendações, que não são vinculativas e que não podem ser adotadas por um ato de 
execução. 
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Artigo 22.º 

 

Revogação 

 

O Regulamento (CEE) n.º 95/93 é revogado. 

 

As referências ao regulamento revogado devem entender-se como sendo feitas ao presente 

regulamento e ser lidas de acordo com o quadro de correspondência constante do Anexo II. 

 

Artigo 23.º 

 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor no último domingo de março ou no último 

domingo de outubro, consoante o que ocorrer em primeiro lugar, após um período de 24 meses a 

contar da data de publicação do regulamento no Jornal Oficial da União Europeia. 

 

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

os Estados-Membros. 

 

Feito em Bruxelas,  

 

 

Pelo Parlamento Europeu O Presidente O Presidente 

Pelo Conselho Pelo Conselho 

[…] […] 
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Regulamento revogado, com a relação das suas sucessivas alterações 

 

Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho (JO L 14 de 22.1.1993, p. 1) 

 

Regulamento (CE) n.º 894/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho 

 

(JO L 142 de 31.5.2002, p. 3) 

Regulamento (CE) n.º 1554/2003 do Parlamento Europeu e 

do Conselho 

 

(JO L 221 de 4.9.2003, p. 1) 

Regulamento (CE) n.º 793/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho 

 

(JO L 138 de 30.4.2004, p. 50) 

Regulamento (CE) n.º 545/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho 

(JO L 167 de 29.6.2009, p. 24) 
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QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA 

 

Regulamento (CEE) n.º 95/93 Presente regulamento 

Artigo 1.º, n.ºs 1 e 2 Artigos 1.º, n.ºs 1 e 2 

Artigo 1.º, ponto 3) — 

Artigo 2.º, alínea a) Artigo 2.º, ponto 1) 

Artigo 2.º, alínea b) Artigo 2.º, ponto 2) 

Artigo 2.º, alínea c) — 

Artigo 2.º, alínea d) Artigo 2.º, ponto 3) 

Artigo 2.º, alínea e) Artigo 2.º, ponto 4) 

Artigo 2.º, alínea f), subalínea i) Artigo 2.º, ponto 5) 

Artigo 2.º, alínea f), subalínea ii) Artigo 2.º, ponto 6) 

— Artigo 2.º, ponto 7) 

— Artigo 2.º, ponto 8) 

— Artigo 2.º, ponto 9) 

Artigo 2.º, alínea g) Artigo 2.º, ponto 11) 

Artigo 2.º, alínea h) — 

Artigo 2.º, alínea i) Artigo 2.º, ponto 10) 

Artigo 2.º, alínea j) Artigo 2.º, ponto 12) 

Artigo 2.º, alínea k) Artigo 2.º, ponto 13) 

Artigo 2.º, alínea l) Artigo 2.º, ponto 14) 

Artigo 2.º, alínea m) Artigo 2.º, ponto 15) 

— Artigo 2.º, ponto 16) 

— Artigo 2.º, ponto 17) 

— Artigo 2.º, ponto 18) 

— Artigo 2.º, ponto 19) 
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— Artigo 2.º, ponto 20) 

— Artigo 2.º, ponto 21) 

Artigo 3.º, ponto 1) Artigo 3.º, ponto 1) 

Artigo 3.º, ponto 2) Artigo 3.º, ponto 2) 

Artigo 3.º, ponto 3) Artigo 3.º, ponto 3) 

Artigo 3.º, ponto 4) Artigo 3.º, ponto 4) 

— Artigo 3.º, ponto 5) 

Artigo 3.º, ponto 5) Artigo 3.º, ponto 6) 

Artigo 3.º, ponto 6) Artigo 3.º, ponto 7) 

Artigo 3.º, ponto 7) Artigo 3.º, ponto 8) 

— Artigo 3.º, ponto 9) 

— Artigo 3.º, ponto 10) 

Artigo 4.º, ponto 1) Artigo 5.º, ponto 1) 

— Artigo 5.º, ponto 2) 

Artigo 4.º, n.º 2, alínea a) Artigo 5.º, n.º 3, alínea a) 

Artigo 4.º, n.º 2, alínea b), primeiro período Artigo 5.º, n.º 3, alínea b) 

— Artigo 5.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) 

— Artigo 5.º, n.º 3, alínea b), subalínea ii) 

Artigo 4.º, n.º 2, alínea b), segundo período Artigo 5.º, n.º 3, alínea c) 

Artigo 4.º, n.º 2, alínea c) Artigo 5.º, n.º 3, alínea d) 

— Artigo 5.º, n.º 3, in fine 

Artigo 4.º, ponto 3) Artigo 5.º, ponto 4) 

Artigo 4.º, ponto 4) Artigo 5.º, ponto 5) 

Artigo 4.º, ponto 5) Artigo 5.º, ponto 6) 

Artigo 4.º, ponto 6) Artigo 5.º, ponto 7) 

Artigo 4.º, ponto 7) Artigo 5.º, n.º 7, e artigo 6.º, n.º 1 

— Artigo 6.º, ponto 2) 

Artigo 4.º, ponto 8) Artigo 6.º, ponto 3) 

— Artigo 6.º, ponto 4) 

Artigo 4.º, ponto 9) — 

Artigo 4.º, ponto 10) Artigo 6.º, ponto 5) 
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Artigo 5.º, n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 8.º, n.º 1, primeiro parágrafo 

Artigo 5.º, n.º 1, alínea a) Artigo 8.º, n.º 1, alínea a) 

— Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) 

Artigo 5.º, n.º 1, alínea b) Artigo 8.º, n.º 1, alínea c) 

Artigo 5.º, ponto 2) Artigo 8.º, ponto 2) 

Artigo 5.º, ponto 3) Artigo 8.º, ponto 3) 

Artigo 6.º, ponto 1)  Artigo 4.º, ponto 1) 

Artigo 6.º, ponto 2)  Artigo 4.º, ponto 5) 

Artigo 6.º, ponto 3)  Artigo 4.º, ponto 2) 

— Artigo 4.º, ponto 3) 

Artigo 6.º, n.º 1, in fine Artigo 4.º, ponto 4) 

Artigo 7.º Artigo 7.º 

Artigo 8.º, ponto 1) Artigo 10.º, ponto 1) 

Artigo 8.º, n.º 2, primeiro parágrafo, frase 

introdutória 

Artigo 10.º, n.º 2, frase introdutória 

Artigo 8.º, n.º 2, primeiro parágrafo, primeiro 

e segundo travessões 

Artigo 10.º, n.º 2, alíneas a) e b) 

Artigo 8.º, n.º 2, segundo parágrafo — 

Artigo 8.º, ponto 3)  Artigo 9.º, ponto 3) 

Artigo 8.º, ponto 4) Artigo 10.º, ponto 5) 

Artigo 8.º, ponto 5) Artigo 9.º, n.º 8, primeiro parágrafo 

— Artigo 9.º, n.º 8, segundo parágrafo 

Artigo 8.º, ponto 6) Artigo 9.º, ponto 7) 

Artigo 8.º, ponto 7) Artigo 9.º, ponto 9) 

— Artigo 11.º 

Artigo 8.º-A Artigo 13.º 

Artigo 8.º-A, n.º 1 Artigo 13.º, ponto 1) 

— Artigo 13.º, n.º 2, primeiro parágrafo 

Artigo 8.º-A, n.º 2 Artigo 13.º, n.º 2, segundo parágrafo 

— Artigo 13.º, n.º 2, in fine 
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Artigo 8.º-A, n.º 3 Artigo 13.º, ponto 3) 

Artigo 8.º-B, primeiro período Artigo 10.º, ponto 7) 

Artigo 8.º-B, segundo período Artigo 14.º 

Artigo 8.º-B, terceiro período — 

Artigo 9.º Artigo 12.º 

Artigo 10.º, ponto 1) Artigo 9.º, ponto 1) 

Artigo 10.º, ponto 2) — 

Artigo 10.º, ponto 3) Artigo 10.º, ponto 4) 

Artigo 10.º, n.º 4, alínea a), primeiro, segundo 

e terceiro travessões 

Artigo 10.º, n.º 5, alínea a), subalíneas i), ii) e 

iii) 

Artigo 10.º, n.º 4, alíneas b), c) e d) Artigo 10.º, n.º 5, alíneas b), c) e d)  

— Artigo 10.º, n.º 5, in fine 

Artigo 10.º, ponto 5) Artigo 10.º, ponto 7) 

— Artigo 10.º, ponto 6) 

Artigo 10.º, ponto 6) Artigo 9.º, ponto 3) 

Artigo 10.º, ponto 7) Artigo 9.º, ponto 4) 

Artigo 10.º, ponto 8) Artigo 9.º, ponto 5) 

Artigo 10.º, ponto 9) Artigo 9.º, ponto 6) 

Artigo 10.º-A — 

Artigo 11.º  Artigo 19.º 

Artigo 12.º Artigo 20.º 

Artigo 13.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 16.º, n.ºs 1 e 2 

— Artigo 16.º, ponto 3) 

Artigo 13.º, ponto 3) Artigo 16.º, ponto 4) 

Artigo 13.º, ponto 4) — 

— Artigo 15.º 

Artigo 14.º, ponto 1) Artigo 17.º, ponto 1) 

— Artigo 17.º, ponto 2) 

Artigo 14.º, ponto 2) Artigo 18.º, ponto 1) 

Artigo 14.º, ponto 3) — 



 
15282/12   mjs/ml 63 
ADENDA II AO ANEXO I DG E 2A PT 

Artigo 14.º, ponto 4) Artigo 18.º, ponto 2) 

Artigo 14.º, ponto 5) Artigo 18.º, ponto 3) 

Artigo 14.º, n.º 6, alíneas a) e b) Artigo 18.º, n.º 4, primeiro e segundo 

parágrafos 

Artigo 14.º-A Artigo 21.º 

— Artigo 22.º 

Artigo 15.º Artigo 23.º 

— Anexo I 

— Anexo II 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO PARA A ATA DO CONSELHO: 

 

"Para que o Reino Unido e a Espanha disponham de mais tempo para chegarem a um entendimento 

sobre a questão de Gibraltar, a Presidência sugere que este assunto seja, por ora, posto de parte.  

 

Para refletir esta suspensão temporária no nosso texto, a Presidência sugere que se retirem 

completamente do texto as referências a Gibraltar (no considerando 29 e no artigo 1.º) e se 

substituam as notas 7 e 9 por um texto segundo o qual o assunto foi, por ora, posto de parte". 

 

 

 

 

 


