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TÍTULO 6
CONTRIBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES NO ÂMBITO DOS ACORDOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS
CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS COMUNITÁRIOS
Artigo
Número

Designação

Exercício 2009

Exercício 2008

Exercício 2007

CAPÍTULO 6 0
601

Programas diversos de investigação

6011

Acordos de cooperação Suíça-Euratom no domínio da fusão termonuclear
controlada e da física dos plasmas — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Acordos europeus para o desenvolvimento da fusão (EFDA) — Receitas
afectadas

p.m.

p.m.

18 999 610,93

Acordos de cooperação com Estados terceiros no âmbito dos programas
comunitários de investigação — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

192 141 206,46

Acordos de cooperação com organismos de Estados terceiros no âmbito de
projectos científicos e tecnológicos de interesse comunitário (Eureka
e outros) — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Acordos de cooperação europeia no domínio da investigação científica e
técnica — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 0 1

p.m.

p.m.

211 140 817,39

602

Outros programas

6021

Receitas diversas afectadas às acções relativas à ajuda humanitária — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 0 2

p.m.

p.m.

0,—

6012

6013

6015

6016

603

Acordos de associação entre as Comunidades e os países terceiros

6031

Receitas provenientes da participação dos países candidatos e dos potenciais países candidatos dos Balcãs Ocidentais em programas comunitários —
Receitas afectadas

p.m.

p.m.

108 452 986,54

Receitas provenientes da participação dos países terceiros, que não são países candidatos nem potenciais países candidatos dos Balcãs Ocidentais, em
acordos de cooperação aduaneira — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

819 095,30

Participação de terceiros em actividades comunitárias — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

9 344 816,22

Total do artigo 6 0 3

p.m.

p.m.

118 616 898,06

TOTAL DO CAPÍTULO 6 0

p.m.

p.m.

329 757 715,45

6032

6033
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CAPÍTULO 6 1 — REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS
Artigo
Número

Designação

Exercício 2009

Exercício 2008

Exercício 2007

CAPÍTULO 6 1
611

Reembolso de despesas incorridas por conta de um ou vários Estados-Membros

6113

Receitas provenientes das aplicações dos activos referidos no artigo 4.o da
Decisão 2003/76/CE — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

44 088 480,97

Receitas provenientes das cobranças relativas ao programa de investigação
do fundo de investigação para o carvão e o aço

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 1 1

p.m.

p.m.

44 088 480,97

Reembolso de despesas suportadas especificamente na execução de trabalhos a pedido e contra remuneração — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

3 791,80

Verbas recuperadas em aplicação do artigo 8.o do Regulamento (CE)
n.o 1258/1999

—

—

0,—

6114

612

613

614

Reembolso de contribuições comunitárias concedidas a projectos e a
acções, em caso de êxito de exploração comercial

6140

Reembolso de contribuições comunitárias concedidas a projectos e a acções
no domínio das novas tecnologias energéticas, em caso de êxito de exploração comercial — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Reembolso das subvenções concedidas no quadro de uma actividade europeia de capital de risco em benefício das pequenas e médias empresas —
Receitas afectadas

p.m.

p.m.

4 534,70

Total do artigo 6 1 4

p.m.

p.m.

4 534,70

6143

615

Reembolso de contribuições comunitárias não utilizadas

6150

Reembolso de ajudas não utilizadas do Fundo Social Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, Fundo de Coesão, Fundo de Solidariedade, IEPA e IPA

p.m.

p.m.

42 307 872,76

Reembolso de subvenções de equilíbrio orçamental não utilizadas — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

6152

Reembolso de bonificações de juros não utilizadas — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

6153

Reembolso de verbas não utilizadas no âmbito de contratos celebrados pela
instituição — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

9 160,24

Reembolsos de pagamentos por conta no âmbito dos fundos estruturais e
do Fundo de Coesão

p.m.

p.m.

95 746 970,05

Reembolso de participações comunitárias diversas não utilizadas — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

10 885 303,52

Total do artigo 6 1 5

p.m.

p.m.

148 949 306,57

Reembolso das despesas incorridas por conta da Agência Internacional
da Energia Atómica — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

6151

6157

6158

616

617

Reembolso das verbas disponibilizadas no âmbito da ajuda comunitária
aos países terceiros

6170

Reembolso no âmbito da cooperação com a África do Sul — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

9 527 031,09

Total do artigo 6 1 7

p.m.

p.m.

9 527 031,09
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CAPÍTULO 6 1 — REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS (continuação)
CAPÍTULO 6 2 — RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
Artigo
Número

Designação

Exercício 2009

Exercício 2008

Exercício 2007

618

Reembolso de verbas pagas no âmbito da ajuda alimentar

6180

Reembolso por adjudicatários ou beneficiários de verbas recebidas em
excesso, a título da ajuda alimentar — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Reembolso de despesas adicionais ocasionadas pelos beneficiários da ajuda
alimentar — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 1 8

p.m.

p.m.

0,—

6181

619

Outros reembolsos de despesas incorridas por conta de terceiros

6191

Outros reembolsos de despesas incorridas por conta de terceiros no âmbito
da Decisão 94/179/Euratom do Conselho — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 1 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DO CAPÍTULO 6 1

p.m.

p.m.

202 573 145,13

Fornecimento a título oneroso de matérias brutas ou cindíveis especiais
(alínea b) do artigo 6.o do Tratado Euratom) — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 6 2
620
622

Receitas de serviços e de trabalhos prestados pelo Centro Comum de
Investigação a terceiros contra remuneração

6221

Receitas provenientes da exploração do reactor HFR, que dão lugar à inscrição de dotações suplementares — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

8 959 403,—

6223

Outras receitas provenientes de serviços e de trabalhos prestados pelo Centro Comum de Investigação a terceiros contra remuneração e que dão lugar
à inscrição de dotações suplementares — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

13 676 422,62

6224

Receitas provenientes de licenças concedidas pela Comissão relativamente
a invenções, podendo ou não ser objecto de uma patente, resultantes da
investigação comunitária efectuada pelo Centro Comum de Investigação —
Receitas afectadas

p.m.

p.m.

405 260,67

Outras receitas para o Centro Comum de Investigação — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Receitas provenientes de serviços prestados pelo Centro Comum de Investigação a outros serviços da Comissão, numa base competitiva, para constituir dotações suplementares — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

34 491 379,83

Total do artigo 6 2 2

p.m.

p.m.

57 532 466,12

Receitas provenientes de licenças concedidas pela Comissão relativamente
a invenções, podendo ou não ser objecto de uma patente, resultantes da
investigação comunitária (acções indirectas) — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DO CAPÍTULO 6 2

p.m.

p.m.

57 532 466,12

6225
6226

624
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CAPÍTULO 6 3 — CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DOS ACORDOS ESPECÍFICOS
CAPÍTULO 6 5 — CORRECÇÕES FINANCEIRAS
Artigo
Número

Designação

Exercício 2009

Exercício 2008

Exercício 2007

Contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre no âmbito do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu —
Receitas afectadas

p.m.

p.m.

136 671 660,—

CAPÍTULO 6 3
630

631

Contribuições no quadro do acervo de Schengen

6311

Contribuições para as despesas administrativas decorrentes do acordo celebrado com a Islândia e a Noruega — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Contribuições para o desenvolvimento dos sistemas de informação de larga
escala no âmbito do acordo celebrado com a Islândia, a Noruega, a Suíça e
o Liechtenstein — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

312 210,72

Outras contribuições no quadro do acervo de Schengen (Islândia, Noruega,
Suíça e Liechtenstein) — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 3 1

p.m.

p.m.

312 210,72

Contribuições para as despesas comuns de apoio administrativo do Fundo
Europeu de Desenvolvimento — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

64 732 780,33

6312

6313

632
633

Contribuições para certos programas de ajuda externa

6330

Contribuições dos Estados-Membros para certos programas de ajudas
externas financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por conta
dos mesmos — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Contribuições dos países terceiros para certos programas de ajudas externas financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por conta dos
mesmos — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Contribuições das organizações internacionais para certos programas de
ajudas externas financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por
conta das mesmas — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 3 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DO CAPÍTULO 6 3

p.m.

p.m.

201 716 651,05

650

Correcções financeiras

6500

Correcções financeiras no âmbito dos Fundos Estruturais e do Fundo de
Coesão

p.m.

6331

6332

CAPÍTULO 6 5

313 000 000

194 701 531,75

Total do artigo 6 5 0

p.m.

313 000 000

194 701 531,75

TOTAL DO CAPÍTULO 6 5

p.m.

313 000 000

194 701 531,75
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CAPÍTULO 6 6 — OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES
CAPÍTULO 6 7 — RECEITAS RELATIVAS AO FEAGA E AO FEADER
CAPÍTULO 6 8 — QUANTIAS TEMPORÁRIAS A TÍTULO DA REESTRUTURAÇÃO
Artigo
Número

Designação

Exercício 2009

Exercício 2008

Exercício 2007

CAPÍTULO 6 6
660

Outras contribuições e restituições

6600

Outras contribuições e restituições afectadas — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

6601

Outras contribuições e restituições sem afectação

10 000 000

43 000 000

19 101 688,44

Total do artigo 6 6 0

10 000 000

43 000 000

309 714 185,87

TOTAL DO CAPÍTULO 6 6

10 000 000

43 000 000

309 714 185,87

290 612 497,43

CAPÍTULO 6 7
670

Receitas relativas ao FEAGA

6701

Aprovação das contas do FEAGA — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

557 763 696,—

6702

Irregularidades FEAGA — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

240 273 343,84

6703

Imposição suplementar paga pelos produtores de leite — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

362 665 224,89

Total do artigo 6 7 0

p.m.

p.m.

1 160 702 264,73

671

Receitas relativas ao FEADER

6711

Aprovação das contas do FEADER — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

6712

Irregularidades FEADER — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 7 1

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DO CAPÍTULO 6 7

p.m.

p.m.

1 160 702 264,73

CAPÍTULO 6 8
680

Quantias temporárias a título da reestruturação — Receitas afectadas

6801

Quantias temporárias a título da reestruturação — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

1 287 214 761,38

6802

Irregularidades relativas ao fundo de reestruturação temporário — Receitas afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Apuramento relativo ao fundo de reestruturação temporário — Receitas
afectadas

p.m.

p.m.

0,—

Total do artigo 6 8 0

p.m.

p.m.

1 287 214 761,38

TOTAL DO CAPÍTULO 6 8

p.m.

p.m.

1 287 214 761,38

6803

Total do título 6

10 000 000

356 000 000

3 743 912 721,48
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TÍTULO 6
CONTRIBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES NO ÂMBITO DOS ACORDOS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS

CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS COMUNITÁRIOS

601

Programas diversos de investigação

6011

Acordos de cooperação Suíça-Euratom no domínio da fusão termonuclear controlada e da física dos plasmas — Receitas
afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Receitas resultantes de acordos de cooperação entre a Suíça e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente do
acordo de 14 de Setembro de 1978.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito do artigo 08 22 04 (acção indirecta) do mapa de despesas da secção III «Comissão», em função das despesas
a cobrir.

6012

Acordos europeus para o desenvolvimento da fusão (EFDA) — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

18 999 610,93

Receitas provenientes dos acordos multilaterais EFDA entre a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus 18 associados da fusão, nomeadamente o acordo de 30 de Março de 1999.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares, no âmbito do artigo 08 22 04 (acção indirecta) do mapa de despesas da secção III «Comissão», em função das despesas a cobrir.
As referidas receitas destinam-se a cobrir a contribuição dos associados para o financiamento de despesas do joint fund resultantes da utilização das estruturas do JET, a título da EFDA.

6013

Acordos de cooperação com Estados terceiros no âmbito dos programas comunitários de investigação — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

192 141 206,46

Receitas resultantes de acordos de cooperação concluídos entre a Comunidade e Estados terceiros, nomeadamente os que participam na cooperação europeia no domínio da investigação científica e técnica (Cost) com o fim de os associar a programas
comunitários de investigação.
As contribuições eventuais destinam-se a cobrir os custos de reuniões, contratos de especialistas e despesas de investigação no
âmbito dos programas considerados.
Nos termos do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares no
âmbito dos artigos 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (acções indirectas), 10 02 02 e 10 03 02 do mapa de despesas
da secção III «Comissão», em função das despesas a cobrir.
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CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS COMUNITÁRIOS (continuação)

6 0 1 (continuação)
6 0 1 3 (continuação)

Bases jurídicas
Decisão 2007/502/CE, Euratom do Conselho e da Comissão, de 25 de Junho de 2007, relativa à assinatura, em nome da Comunidade Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica, e à aplicação provisória do Acordo de Cooperação Científica
e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, e a Confederação Suíça,
por outro (JO L 189 de 20.7.2007, p. 24).
A Decisão 2007/585/CE do Conselho, de 10 de Julho de 2007, relativa à assinatura e à aplicação provisória do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Estado de Israel (JO L 220 de 25.8.2007, p. 3).

6015

Acordos de cooperação com organismos de Estados terceiros no âmbito de projectos científicos e tecnológicos de interesse
comunitário (Eureka e outros) — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Receitas resultantes de acordos de cooperação concluídos entre a Comunidade e organismos de Estados terceiros no âmbito de
projectos científicos e tecnológicos de interesse comunitário (Eureka e outros).
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito dos artigos 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (acções indirectas) do mapa de despesas da secção
III «Comissão».

6016

Acordos de cooperação europeia no domínio da investigação científica e técnica — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Receitas de Estados que participam na cooperação europeia no domínio da investigação científica e técnica.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito dos artigos 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (acções indirectas) do mapa de despesas da secção
III «Comissão».
Actos de referência
Resolução dos ministros dos Estados participantes na cooperação europeia no domínio da investigação científica e técnica (assinada em Viena, em 21 de Novembro de 1991) (Cost) (JO C 333 de 24.12.1991, p. 1).

602

Outros programas

6021

Receitas diversas afectadas às acções relativas à ajuda humanitária — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Eventuais participações de terceiros nas acções relativas à ajuda humanitária.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares a nível do título 23 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
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CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS COMUNITÁRIOS (continuação)

6 0 2 (continuação)
6 0 2 1 (continuação)

Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 1257/96 do Conselho, de 20 de Junho de 1996, relativo à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, p. 1).

603

Acordos de associação entre as Comunidades e os países terceiros

6031

Receitas provenientes da participação dos países candidatos e dos potenciais países candidatos dos Balcãs Ocidentais em programas comunitários — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

108 452 986,54

Receitas provenientes dos Acordos de Associação concluídos entre a Comunidade e os países candidatos abaixo citados, tendo
em vista a sua participação em diversos programas comunitários. As eventuais receitas provenientes de países que já são Estados-Membros referem-se a operações passadas.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
Actos de referência
Acordo Europeu, de 1 de Fevereiro de 1993, que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Roménia, por outro (JO L 357 de 31.12.1994, p. 2).
Acordo Europeu, de 8 de Março de 1993, que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Bulgária, por outro (JO L 358 de 31.12.1994, p. 3).
Acordo-quadro entre a Comunidade Europeia e a República da Turquia sobre os princípios gerais da participação da República
da Turquia em programas comunitários (JO L 61 de 2.3.2002, p. 29).
Acordo-quadro entre a Comunidade Europeia e a República da Albânia relativo aos princípios gerais que regem a participação
da República da Albânia em programas comunitários (JO L 192 de 22.7.2005, p. 2).
Acordo-quadro entre a Comunidade Europeia e a Bósnia-Herzegovina relativo aos princípios gerais que regem a participação da
Bósnia-Herzegovina em programas comunitários (JO L 192 de 22.7.2005, p. 9).
Acordo-quadro entre a Comunidade Europeia e a República da Croácia relativo aos princípios gerais que regem a participação
da República da Croácia em programas comunitários (JO L 192 de 22.7.2005, p. 16).
Acordo-quadro entre a Comunidade Europeia e a Sérvia e Montenegro relativo aos princípios que regem a participação da Sérvia e Montenegro em programas comunitários (JO L 192 de 22.7.2005, p. 29).
Protocolo do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um
lado, e a antiga República jugoslava da Macedónia, por outro, sobre um acordo-quadro entre a Comunidade Europeia e a antiga
República jugoslava da Macedónia relativo aos princípios gerais que regem a participação da antiga República jugoslava da Macedónia em programas comunitários (JO L 192 de 22.7.2005, p. 23).
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CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS COMUNITÁRIOS (continuação)

6 0 3 (continuação)
6 0 3 1 (continuação)

Acordo sob forma de troca de cartas relativo à aplicação provisória do Protocolo n.o 8 do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Montenegro, por outro, relativo aos princípios gerais que regem a participação do Montenegro em programas comunitários (JO L 43 de 19.2.2008, p. 11).
Protocolos complementares aos acordos europeus (artigos 228.o e 238.o), que prevêem a abertura dos programas comunitários
aos países candidatos.

6032

Receitas provenientes da participação dos países terceiros, que não são países candidatos nem potenciais países candidatos dos
Balcãs Ocidentais, em acordos de cooperação aduaneira — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

819 095,30

Este número destina-se a acolher as contribuições dos países terceiros em acordos de cooperação aduaneira. Trata-se, nomeadamente, do projecto Transit e do projecto de divulgação dos dados pautais e outros (por via telemática).
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito dos artigos 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 e 14 05 03 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
Bases jurídicas
Convenção, de 20 de Maio de 1987, sobre um regime de trânsito comum (JO L 226 de 13.8.1987, p. 2).
Decisão 2000/305/CE do Conselho, de 30 de Março de 2000, relativa à celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre
a Comunidade Europeia e a Suíça sobre o alargamento da rede comum de comunicações/interface comum de sistemas (CCN/CSI)
no âmbito da Convenção relativa ao regime comum de trânsito (JO L 102 de 27.4.2000, p. 50).
Decisão 2000/506/CE do Conselho, de 31 de Julho de 2000, relativa à celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre
a Comunidade Europeia e a Noruega sobre o alargamento da rede comum de comunicações/interface comum de sistemas
(CCN/CSI) no âmbito da Convenção relativa ao regime comum de trânsito (JO L 204 de 11.8.2000, p. 35).
Decisão do Conselho, de 19 de Março de 2001, que autoriza a Comissão a negociar em nome da Comunidade Europeia uma
alteração à Convenção que cria o Conselho de Cooperação Aduaneira assinada em Bruxelas, em 15 de Dezembro de 1950, com
vista a permitir à Comunidade Europeia tornar-se membro da referida organização.
Decisão n.o 253/2003/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2003, que adopta um programa de
acção para as alfândegas na Comunidade (Alfândega 2007) (JO L 36 de 12.2.2003, p. 1).
Decisão n.o 624/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio de 2007, que cria um programa de acção no
domínio aduaneiro na Comunidade (Alfândega 2013) (JO L 154 de 14.6.2007, p. 25).

6033

Participação de terceiros em actividades comunitárias — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

9 344 816,22

Eventuais participações de terceiros em actividades comunitárias.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
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611

Reembolso de despesas incorridas por conta de um ou vários Estados-Membros

6113

Receitas provenientes das aplicações dos activos referidos no artigo 4.o da Decisão 2003/76/CE — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

44 088 480,97

A Decisão 2003/76/CE do Conselho, de 1 de Fevereiro de 2003, que fixa as disposições necessárias para a execução do protocolo, anexo ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, relativo às consequências financeiras da cessação do Tratado CECA
e ao fundo de investigação para o carvão e o aço (JO L 29 de 5.2.2003, p. 22), determina que a Comissão está encarregada da
liquidação das operações financeiras da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço que ainda estão em curso no momento da
cessação do Tratado CECA.
Segundo o artigo 4.o da Decisão 2003/76/CE, as receitas líquidas provenientes dos investimentos dos activos disponíveis constituirão receitas afectadas no orçamento geral da União Europeia com uma afectação específica, isto é, o financiamento dos projectos de investigação nos sectores relacionados com a indústria do carvão e do aço através de um fundo de investigação para
o carvão e o aço.
As receitas líquidas disponíveis para financiar projectos de investigação do ano n + 2 constam do balanço da CECA em liquidação do ano n e, após o encerramento da liquidação, dos activos do balanço do fundo de investigação do carvão e do aço. Este
mecanismo de financiamento é aplicado desde 2003. As receitas provenientes de 2007 serão utilizadas para a investigação em
2009. Procede-se a um nivelamento a fim de reduzir ao máximo as flutuações que os movimentos dos mercados financeiros
poderão implicar para o financiamento da investigação. A quantia previsível das receitas líquidas disponíveis para a investigação em 2009 eleva-se a 51 719 000 EUR.
Segundo o artigo 4.o da Decisão 2003/76/CE, 72,8 % da dotação do fundo será destinada ao sector do aço e 27,2 % ao sector
do carvão.
Nos termos do disposto no artigo 18.o e n.o 1, alínea a), do artigo 160.o do Regulamento Financeiro, as receitas darão lugar à
inscrição de dotações suplementares a nível do capítulo 08 23 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
6114

Receitas provenientes das cobranças relativas ao programa de investigação do fundo de investigação para o carvão e o aço
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

A Decisão 2003/76/CE do Conselho, de 1 de Fevereiro de 2003, que fixa as disposições necessárias para a execução do protocolo, anexo ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, relativo às consequências financeiras da cessação do Tratado CECA
e ao Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço (JO L 29 de 5.2.2003, p. 22) determina que a Comissão está encarregada da
liquidação das operações financeiras da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço que ainda estão em curso no momento da
cessação do Tratado CECA.
Segundo o n.o 5 do artigo 4.o desta decisão, a quantia das cobranças é imputada, num primeiro tempo, ao activo da CECA em
liquidação e, após o encerramento da liquidação, ao activo do fundo de investigação do carvão e do aço.
612

Reembolso de despesas suportadas especificamente na execução de trabalhos a pedido e contra remuneração — Receitas
afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

3 791,80

Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
Comissão

p.m.

Conselho

p.m.
Total

p.m.
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613

Verbas recuperadas em aplicação do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999
Exercício 2009

Exercício 2008

—

—

Exercício 2007

0,—

As recuperações das verbas perdidas aquando do financiamento da política agrícola comum, na sequência de irregularidades ou
negligências, dão lugar a pagamentos aos serviços e organismos pagadores. Essas verbas são lançadas por estes últimos em diminuição das despesas financiadas pelo Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola. Assim, uma imputação das receitas
só será efectuada no caso em que as verbas recuperadas sejam superiores às despesas.
Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao financiamento da política agrícola comum
(JO L 160 de 26.6.1999, p. 103).

614

Reembolso de contribuições comunitárias concedidas a projectos e a acções, em caso de êxito de exploração comercial

6140

Reembolso de contribuições comunitárias concedidas a projectos e a acções no domínio das novas tecnologias energéticas, em
caso de êxito de exploração comercial — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Receitas provenientes do reembolso de contribuições comunitárias concedidas a projectos e a acções no domínio das novas tecnologias energéticas, em caso de êxito de exploração comercial.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.

6143

Reembolso das subvenções concedidas no quadro de uma actividade europeia de capital de risco em benefício das pequenas e
médias empresas — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

4 534,70

Receitas provenientes do reembolso das subvenções concedidas no âmbito de uma actividade europeia de capital de risco em
benefício das pequenas e médias empresas.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.

615

Reembolso de contribuições comunitárias não utilizadas

6150

Reembolso de ajudas não utilizadas do Fundo Social Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Europeu
de Orientação e Garantia Agrícola, Fundo de Coesão, Fundo de Solidariedade, IEPA e IPA
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

42 307 872,76

Reembolso de contribuições não utilizadas do Fundo Social Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, Fundo de Coesão, Fundo de Solidariedade, Instrumento Estrutural de Pré-Adesão
(IEPA) e Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA).
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Estas receitas, nos termos do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, podem ser utilizadas para dar lugar à inscrição de dotações suplementares nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu origem às receitas correspondentes.

6151

Reembolso de subvenções de equilíbrio orçamental não utilizadas — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Estas receitas, nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, são consideradas como afectadas e podem dar
lugar à inscrição de dotações suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu lugar às receitas
correspondentes.

6152

Reembolso de bonificações de juros não utilizadas — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Estas receitas, nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, são consideradas como afectadas e podem dar
lugar à inscrição de dotações suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu lugar às receitas
correspondentes.

6153

Reembolso de verbas não utilizadas no âmbito de contratos celebrados pela instituição — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

9 160,24

Estas receitas, nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, são consideradas como afectadas e podem dar
lugar à inscrição de dotações suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu lugar às receitas
correspondentes.

6157

Reembolsos de pagamentos por conta no âmbito dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

95 746 970,05

Este número destina-se a receber os reembolsos de pagamentos por conta no âmbito dos fundos estruturais (Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional e Fundo Social Europeu) e do Fundo de Coesão.
As quantias imputadas ao presente número dão lugar, nos termos dos artigos 18.o e 157.o do Regulamento Financeiro, à inscrição de dotações suplementares a nível das rubricas correspondentes dos títulos 4 e 13 do mapa de despesas da secção III
«Comissão» se forem necessárias para não reduzir a participação dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão na intervenção
em questão.
Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 1265/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999, que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1164/94
que institui o Fundo de Coesão (JO L 161 de 26.6.1999, p. 62), nomeadamente o n.o 4 do artigo 1.o
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Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão (JO L 210 de 31.7.2006, p. 25), nomeadamente o n.o 2 do artigo 82.o e o capítulo II.

6158

Reembolso de participações comunitárias diversas não utilizadas — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

10 885 303,52

Estas receitas, nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, são consideradas como afectadas e podem dar
lugar à inscrição de dotações suplementares a inscrever nas rubricas que suportaram a despesa inicial que deu lugar às receitas
correspondentes.

616

Reembolso das despesas incorridas por conta da Agência Internacional da Energia Atómica — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Reembolso da parte da Agência Internacional da Energia Atómica dos montantes adiantados pela Comissão para os controlos
efectuados pela Agência no âmbito dos acordos de verificação (artigos 06 05 01 e 06 05 02 do mapa de despesas da secção III
«Comissão»).
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.

617

Reembolso das verbas disponibilizadas no âmbito da ajuda comunitária aos países terceiros

6170

Reembolso no âmbito da cooperação com a África do Sul — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

9 527 031,09

Reembolso por adjudicatários ou beneficiários de verbas recebidas em excesso a título da cooperação para o desenvolvimento
com a África do Sul.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas darão lugar à inscrição de dotações suplementares a nível do artigo 21 06 02 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 1905/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, que institui um instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento (JO L 378 de 27.12.2006, p. 41).
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618

Reembolso de verbas pagas no âmbito da ajuda alimentar

6180

Reembolso por adjudicatários ou beneficiários de verbas recebidas em excesso, a título da ajuda alimentar — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Disposições previstas nos avisos de concurso e nas condições financeiras anexadas às cartas da Comissão que definem as condições de concessão da ajuda alimentar aos beneficiários.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 1257/96 do Conselho, de 20 de Junho de 1996, relativo à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, p. 1).

6181

Reembolso de despesas adicionais ocasionadas pelos beneficiários da ajuda alimentar — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Disposições previstas nas modalidades de entrega anexadas às cartas da Comissão que definem as condições de concessão da
ajuda alimentar aos beneficiários.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 1257/96 do Conselho, de 20 de Junho de 1996, relativo à ajuda humanitária (JO L 163 de 2.7.1996, p. 1).

619

Outros reembolsos de despesas incorridas por conta de terceiros

6191

Outros reembolsos de despesas incorridas por conta de terceiros no âmbito da Decisão 94/179/Euratom do Conselho — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares a nível dos artigos 22 02 03 e 19 06 05 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 1085/2006 do Conselho, de 17 de Julho de 2006, que institui um Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) (JO L 210 de 31.7.2006, p. 82).
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620

Fornecimento a título oneroso de matérias brutas ou cindíveis especiais (alínea b) do artigo 6.o do Tratado Euratom) — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente a alínea b) do artigo 6.o
Receitas provenientes do fornecimento, a título oneroso, de matérias brutas ou de matérias cindíveis aos Estados-Membros para
a execução dos seus programas de investigação.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
622

Receitas de serviços e de trabalhos prestados pelo Centro Comum de Investigação a terceiros contra remuneração

6221

Receitas provenientes da exploração do reactor HFR, que dão lugar à inscrição de dotações suplementares — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

8 959 403,—

Receitas provenientes da exploração do HFR (high-flux reactor), situado no estabelecimento de Petten do Centro Comum de
Investigação.
Pagamentos por parte de terceiros, nomeadamente a Bélgica e os Países Baixos, a fim de cobrir todo o tipo de despesas ligadas
à exploração do HFR pelo Centro Comum de Investigação.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares a nível dos artigos 10 01 05 e 10 04 04 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
Conclusão dos programas anteriores
As receitas estão a cargo da Alemanha, da França e dos Países Baixos.
6223

Outras receitas provenientes de serviços e de trabalhos prestados pelo Centro Comum de Investigação a terceiros contra remuneração e que dão lugar à inscrição de dotações suplementares — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

13 676 422,62

Receitas provenientes de pessoas, empresas e organismos nacionais para os quais o Centro Comum de Investigação efectue trabalhos e/ou preste serviços contra remuneração.
Nos termos do disposto no artigo 18.o e no n.o 2 do artigo 161.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar
à inscrição de dotações suplementares a nível dos artigos 10 01 05, 10 04 01 e 10 04 02 do mapa de despesas da secção III
«Comissão», até ao limite das despesas relacionadas com cada contrato com terceiros.
6224

Receitas provenientes de licenças concedidas pela Comissão relativamente a invenções, podendo ou não ser objecto de uma
patente, resultantes da investigação comunitária efectuada pelo Centro Comum de Investigação — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

405 260,67

Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares a nível dos artigos 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e dos capítulos 10 02 e 10 03 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
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Bases jurídicas
Regulamento (CEE) n.o 2380/74 do Conselho, de 17 de Setembro de 1974, que estabelece o regime de difusão dos conhecimentos aplicável aos programas de investigação para a Comunidade Económica Europeia (JO L 255 de 20.9.1974, p. 1).
Actos de referência
Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente o artigo 12.o
6225

Outras receitas para o Centro Comum de Investigação — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Receitas provenientes das contribuições, donativos ou legados da parte de terceiros, em benefício de diversas actividades desenvolvidas pelo Centro Comum de Investigação.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares a nível do artigo 10 01 05 e dos capítulos 10 02, 10 03 e 10 04 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
6226

Receitas provenientes de serviços prestados pelo Centro Comum de Investigação a outros serviços da Comissão, numa base competitiva, para constituir dotações suplementares — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

34 491 379,83

Receitas provenientes de outros serviços da Comissão para os quais e Centro Comum de Investigação efectuará trabalhos e/ou
prestações remuneradas e receitas relacionadas com a participação nas actividades dos programas-quadro de investigação e de
desenvolvimento tecnológico.
Nos termos do disposto no artigo 18.o e do n.o 2 do artigo 161.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais poderão dar
lugar à inscrição de dotações suplementares a nível dos artigos 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 03 do mapa
de despesas da secção III «Comissão» até ao limite das despesas específicas relacionadas com cada contrato com outros serviços
da Comissão.
624

Receitas provenientes de licenças concedidas pela Comissão relativamente a invenções, podendo ou não ser objecto de uma
patente, resultantes da investigação comunitária (acções indirectas) — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
Bases jurídicas
Regulamento (CEE) n.o 2380/74 do Conselho, de 17 de Setembro de 1974, que estebelece o regime de difusão dos conhecimentos aplicável aos programas de investigação para a Comunidade Económica Europeia (JO L 255 de 20.9.1974, p. 1).
Actos de referência
Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente o artigo 12.o
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Contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre no âmbito do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

136 671 660,—

Este artigo destina-se a registar as contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre provenientes
da sua participação financeira em certas actividades comunitárias, em conformidade com o disposto no artigo 82.o e no Protocolo n.o 32 do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.
A totalidade da participação prevista resulta da recapitulação incluída para informação num anexo ao mapa de despesas da secção III «Comissão».
As contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre são colocadas à disposição da Comissão, em
conformidade com o disposto nos artigos 1.o a 3.o do Protocolo n.o 32 do acordo.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações
suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
Actos de referência
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (JO L 1 de 3.1.1994, p. 3).
631

Contribuições no quadro do acervo de Schengen

6311

Contribuições para as despesas administrativas decorrentes do acordo celebrado com a Islândia e a Noruega — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Contribuições para as despesas administrativas decorrentes do Acordo de 18 de Maio de 1999 celebrado pelo Conselho da União
Europeia, a República da Islândia e o Reino da Noruega relativo à associação dos dois Estados à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 176 de 10.7.1999, p. 36), nomeadamente o artigo 12.o deste acordo.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
Conselho

p.m.

Bases jurídicas
Decisão 1999/437/CE do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativa a determinadas regras de aplicação do Acordo celebrado
pelo Conselho da União Europeia com a República da Islândia e o Reino da Noruega relativo à associação destes Estados à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
6312

Contribuições para o desenvolvimento dos sistemas de informação de larga escala no âmbito do acordo celebrado com a Islândia, a Noruega, a Suíça e o Liechtenstein — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

312 210,72

Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito dos artigos 18 02 04, 18 02 05 e 18 03 11 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
Bases jurídicas
Regulamento (CE) n.o 2725/2000 do Conselho, de 11 de Dezembro de 2000, relativo à criação do sistema Eurodac de comparação de impressões digitais para fins de aplicação eficaz da Convenção de Dublim (JO L 316 de 15.12.2000, p. 1).
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Decisão 2001/258/CE do Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa à celebração de um Acordo entre a Comunidade Europeia e a República da Islândia e o Reino da Noruega relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável
pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-Membro, na Islândia ou na Noruega (JO L 93 de 3.4.2001, p. 38),
nomeadamente o artigo 9.o do acordo.
Decisão 2001/886/JAI do Conselho, de 6 de Dezembro de 2001, relativa ao desenvolvimento da segunda geração do Sistema
de Informação Schengen (SIS II) (JO L 328 de 13.12.2001, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 2424/2001 do Conselho, de 6 de Dezembro de 2001, relativo ao desenvolvimento do Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS II) (JO L 328 de 13.12.2001, p. 4), nomeadamente o considerando 10 que determina que há que concluir um convénio para permitir a representantes da Islândia e da Noruega serem associados aos trabalhos
dos comités que assistem a Comissão no exercício das suas competências de execução.
Regulamento (CE) n.o 343/2003 do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pelo exame de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um
nacional de país terceiro (JO L 50 de 25.2.2003, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1560/2003 da Comissão, de 2 de Setembro de 2003, relativo às modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.o 343/2003 do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação
do Estado-Membro responsável pelo exame de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de
país terceiro (JO L 222 de 5.9.2003, p. 3).
Decisão 2004/512/CE do Conselho, de 8 de Junho de 2004, que estabelece o Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) (JO L 213
de 15.6.2004, p. 5).
Decisão 2004/849/CE do Conselho, de 25 de Outubro de 2004, respeitante à assinatura, em nome da União Europeia, e à aplicação provisória de certas disposições do Acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 368 de
15.12.2004, p. 26).
Decisão 2004/860/CE do Conselho, de 25 de Outubro de 2004, respeitante à assinatura, em nome da Comunidade Europeia, e
à aplicação provisória de certas disposições do Acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça
relativo à associação da confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 370 de
17.12.2004, p. 78).
Regulamento (CE) n.o 1986/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, relativo ao acesso ao
Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS II) dos serviços dos Estados-Membros competentes para a emissão
dos certificados de matrícula dos veículos (JO L 381 de 28.12.2006, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1987/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização do Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS II) (JO L 381 de
28.12.2006, p. 4).
Decisão 2007/533/JAI do Conselho, de 12 de Junho de 2007, relativa ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização do
Sistema de Informação Schengen de segunda geração (SIS II) (JO L 205 de 7.8.2007, p. 63).
Decisão 2008/261/CE do Conselho, de 28 de Fevereiro de 2008, respeitante à assinatura, em nome da Comunidade Europeia,
e à aplicação provisória de certas disposições do Protocolo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia, a Confederação
Suíça e o Principado do Liechtenstein relativo à adesão do Principado do Liechtenstein ao Acordo entre a União Europeia, a
Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 83 de 26.3.2008, p. 3).
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Decisão 2008/262/JAI do Conselho, de 28 de Fevereiro de 2008, respeitante à assinatura, em nome da Comunidade Europeia,
e à aplicação provisória de certas disposições do Protocolo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia, a Confederação
Suíça e o Principado do Liechtenstein relativo à adesão do Principado do Liechtenstein ao Acordo entre a União Europeia, a
Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 83 de 26.3.2008, p. 5).
Decisão 2008/633/JAI do Conselho, de 23 de Junho de 2008, relativa ao acesso para consulta ao Sistema de Informação sobre
Vistos (VIS) por parte das autoridades designadas dos Estados-Membros e por parte da Europol para efeitos de prevenção, detecção e investigação de infracções terroristas e outras infracções penais graves (JO L 218 de 13.8.2008, p. 129).
Regulamento (CE) n.o 767/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008, relativo ao Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e ao intercâmbio de dados entre os Estados-Membros sobre os vistos de curta duração (Regulamento
VIS) (JO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
Regulamento (CE) n.o 1104/2008 do Conselho, de 24 de Outubro de 2008, relativo à migração do Sistema de Informação
Schengen (SIS 1+) para o Sistema de Informação Schengen de segunda geração (SIS II) (JO L 299 de 8.11.2008, p. 1).
Decisão 2008/839/JAI do Conselho, de 24 de Outubro de 2008, relativa à migração do Sistema de Informação de Schengen
(SIS 1+) para o Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS II) (JO L 299 de 8.11.2008, p. 43).
Proposta de regulamento do Conselho, apresentada pela Comissão em 11 de Junho de 2007, relativo à instalação, ao funcionamento e à gestão de uma infra-estrutura de comunicação para o ambiente do Sistema de Informação de Schengen (SIS)
[COM(2007) 311 final].

6313

Outras contribuições no quadro do acervo de Schengen (Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein) — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais dão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito dos artigos 18 02 03 e 18 02 06 do mapa de despesas da secção III «Comissão».
Bases jurídicas
Decisão 2001/258/CE do Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa à celebração de um Acordo entre a Comunidade Europeia e a República da Islândia e o Reino da Noruega relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável
pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-Membro, na Islândia ou na Noruega (JO L 93 de 3.4.2001, p. 38),
nomeadamente o artigo 9.o do acordo.
Decisão 2004/849/CE do Conselho, de 25 de Outubro de 2004, respeitante à assinatura, em nome da União Europeia, e à aplicação provisória de certas disposições do Acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 368 de
15.12.2004, p. 26).
Decisão 2004/860/CE do Conselho, de 25 de Outubro de 2004, respeitante à assinatura, em nome da União Europeia, e à aplicação provisória de certas disposições do Acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 370 de
17.12.2004, p. 78).
Regulamento (CE) n.o 2007/2004 do Conselho, de 26 de Outubro de 2004, que cria a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (JO L 349 de 25.11.2004, p. 1).
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Decisão n.o 574/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio de 2007, que cria o Fundo para as Fronteiras
Externas para o período de 2007 a 2013 no âmbito do programa geral «Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios» (JO L 144
de 6.6.2007, p. 22).
Regulamento (CE) n.o 863/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, que estabelece um mecanismo
para a criação de equipas de intervenção rápida nas fronteiras, que altera o Regulamento (CE) n.o 2007/2004 do Conselho no
que se refere a este mecanismo e que regulamenta as competências e tarefas dos agentes convidados (JO L 199 de 31.7.2007,
p. 30).
Decisão 2008/261/CE do Conselho, de 28 de Fevereiro de 2008, respeitante à assinatura, em nome da Comunidade Europeia,
e à aplicação provisória de certas disposições do Protocolo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia, a Confederação
Suíça e o Principado do Liechtenstein relativo à adesão do Principado do Liechtenstein ao Acordo entre a União Europeia, a
Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 83 de 26.3.2008, p. 3).
Decisão 2008/262/JAI do Conselho, de 28 de Fevereiro de 2008, respeitante à assinatura, em nome da Comunidade Europeia,
e à aplicação provisória de certas disposições do Protocolo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia, a Confederação
Suíça e o Principado do Liechtenstein relativo à adesão do Principado do Liechtenstein ao Acordo entre a União Europeia, a
Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do acervo de Schengen (JO L 83 de 26.3.2008, p. 5).

632

Contribuições para as despesas comuns de apoio administrativo do Fundo Europeu de Desenvolvimento — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

64 732 780,33

Nos termos do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), que
contribuem para custear medidas de apoio, darão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito do artigo 21 01 04 10
do mapa de despesas da secção III «Comissão».
Actos de referência
Acordo interno do 9.o FED.

633

Contribuições para certos programas de ajuda externa

6330

Contribuições dos Estados-Membros para certos programas de ajudas externas financiados pela Comunidade e geridos pela
Comissão por conta dos mesmos — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Este número destina-se a registar as contribuições financeiras dos Estados-Membros, incluindo as respectivas agências públicas
e para-estatais, para certos programas de ajuda externa financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por conta dos
Estados-Membros nos termos do acto de base correspondente.
Nos termos do disposto no n.o 1, alínea a-a), do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.
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6331

Contribuições dos países terceiros para certos programas de ajudas externas financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por conta dos mesmos — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Este número destina-se a registar as contribuições financeiras dos países terceiros, incluindo as respectivas agências públicas e
para-estatais, para certos programas de ajuda externa financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por conta dos países terceiros nos termos do acto de base correspondente.
Nos termos do disposto no n.o 1, alínea a-a), do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.

6332

Contribuições das organizações internacionais para certos programas de ajudas externas financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por conta das mesmas — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Este número destina-se a registar as contribuições financeiras das organizações internacionais para certos programas de ajuda
externa financiados pela Comunidade e geridos pela Comissão por conta das organizações internacionais nos termos do acto de
base correspondente.
Nos termos do disposto no n.o 1, alínea a-a), do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais darão lugar à inscrição de dotações suplementares destinadas a financiar as despesas a que estas receitas estão afectadas.

CAPÍTULO 6 5 — CORRECÇÕES FINANCEIRAS

650

Correcções financeiras

6500

Correcções financeiras no âmbito dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão
Exercício 2009

p.m.

Exercício 2008

Exercício 2007

313 000 000

194 701 531,75

Este número destina-se a ter em conta as correcções financeiras no quadro dos Fundos Estruturais (Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e
Fundo Social Europeu) e do Fundo de Coesão.
As quantias imputadas ao presente número podem dar lugar, nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, à inscrição de dotações suplementares a nível das rubricas correspondentes dos títulos 04, 05, 11 e 13 do mapa de despesas da secção III «Comissão» se forem necessárias para cobrir os riscos de anulações ou de reduções de correcções decididas
anteriormente.
Segundo o n.o 1 do artigo 105.o do Regulamento n.o 1083/2006, este regulamento não afectará a continuação ou alteração,
incluindo a anulação total ou parcial, da assistência co-financiada pelos fundos estruturais ou de um projecto co-financiado pelo
Fundo de Coesão aprovados pela Comissão com base nos Regulamentos (CEE) n.o 2052/88, (CEE) n.o 4253/88, (CE) n.o 1164/94
e (CE) n.o 1260/1999 ou noutra qualquer legislação que se aplique à referida assistência em 31 de Dezembro de 2006, que se
aplicará consequentemente à referida asssistência ou aos projectos correspondentes até ao respectivo encerramento.
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Bases jurídicas
Regulamento (CEE) n.o 2052/88 do Conselho, de 24 de Junho de 1988, relativo às missões dos fundos com finalidade estrutural, à sua eficácia e à coordenação das suas intervenções, entre si, com as intervenções do Banco Europeu de Investimento e
com as dos outros instrumentos financeiros existentes (JO L 185 de 15.7.1988, p. 9).
Regulamento (CEE) n.o 4253/88 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1988, que estabelece as disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2052/88 no que respeita à coordenação entre as intervenções dos diferentes fundos estruturais, por um lado,
e entre estas e as do Banco Europeu do Investimento e dos outros instrumentos financeiros existentes, por outro (JO L 374 de
31.12.1988, p. 1), nomeadamente o artigo 24.o
Regulamento (CE) n.o 1257/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao apoio do Fundo Europeu de Orientação e
de Garantia Agrícola (FEOGA) ao desenvolvimento rural e que altera e revoga determinados regulamentos (JO L 160 de
26.6.1999, p. 80).
Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999, relativo a disposições gerais sobre os fundos estruturais (JO L 161 de 26.6.1999, p. 1), nomeadamente o n.o 2 do artigo 39.o
Regulamento (CE) n.o 448/2001 da Comissão, de 2 de Março de 2001, que estabelece as regras de execução do Regulamento
(CE) n.o 1260/1999 do Conselho no que respeita ao procedimento para a realização de correcções financeiras aplicáveis às intervenções no quadro dos fundos estruturais (JO L 64 de 6.3.2001, p. 13).
Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE)
n.o 1260/1999 (JO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
Regulamento (CE) n.o 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro de 2006, que prevê as normas de execução do Regulamento
(CE) n.o 1083/2006 que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social
Europeu e o Fundo de Coesão e do Regulamento (CE) n.o 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (JO L 371 de 27.12.2006, p. 1; rectificação no JO L 45 de 15.2.2007, p. 3).

CAPÍTULO 6 6 — OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RESTITUIÇÕES

660

Outras contribuições e restituições

6600

Outras contribuições e restituições afectadas — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

290 612 497,43

Este número destina-se a receber, nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais não
previstas nas outras partes do título 6 e que dão lugar à inscrição de dotações suplementares destinadas a financiar as despesas
a que estas receitas estão afectadas.
Parlamento

p.m.

Conselho

p.m.

Comissão

p.m.

Provedor de Justiça Europeu

p.m.
Total

p.m.
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6 6 0 (continuação)

6601

Outras contribuições e restituições sem afectação
Exercício 2009

Exercício 2008

10 000 000

Exercício 2007

43 000 000

19 101 688,44

Este número destina-se a receber as receitas eventuais não previstas nas outras partes do título 6, não utilizadas nos termos do
disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro.
Parlamento

p.m.

Comissão

10 000 000
Total

10 000 000

CAPÍTULO 6 7 — RECEITAS RELATIVAS AO FEAGA E AO FEADER

670

Receitas relativas ao FEAGA

6701

Aprovação das contas do FEAGA — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

557 763 696,—

Este número destina-se a acolher receitas provenientes de decisões de conformidade do apuramento de contas a favor do orçamento da UE respeitante a despesas financiadas pelo FEOGA-Garantia a título da rubrica 1 das Perspectivas Financeiras de 2000-2006 e pelo FEAGA.
Destina-se igualmente a acolher quantias provenientes de decisões do apuramento de contas a favor do orçamento da UE no
respeitante a receitas afectadas correlativas que não resultantes da aplicação do n.o 5 do artigo 32.o do Regulamento (CE)
n.o 1290/2005.
Nos termos do disposto no artigo 18.o e 154.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais deste número darão lugar à
inscrição de dotações suplementares no âmbito de qualquer número orçamental do FEAGA do mapa de despesas da secção III
«Comissão».
As receitas ao abrigo deste número foram estimadas em 1 385 000 000 EUR, incluindo 785 000 000 EUR transitados de 2008
para 2009 de acordo com o artigo 10.o do Regulamento Financeiro.
No contexto da elaboração do orçamento de 2009, foi tida em conta uma quantia de 870 000 000 EUR para financiar as necessidades das medidas do artigo 05 03 01 e a quantia remanescente de 515 000 000 EUR para financiar as necessidades das medidas do artigo 05 02 08.
Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum
(JO L 209 de 11.8.2005, p. 1).
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6702

Irregularidades FEAGA — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

240 273 343,84

Este número destina-se a acolher quantias recuperadas na sequência de irregularidades ou negligência, incluindo os juros correspondentes, em especial quantias recuperadas em casos de irregularidades ou fraudes, sanções e juros recebidos, bem como
garantias perdidas, provenientes de despesas financiadas pelo FEOGA-Garantia no âmbito da rubrica 1 das perspectivas financeiras 2000-2006 e pelo FEAGA. Este número destina-se ainda a acolher as quantias líquidas recuperadas em relação aos quais
os Estados-Membros podem reter 20 % como previsto no n.o 2 do artigo 32.o do Regulamento (CE) n.o 1290/2005. Inclui também as quantias recuperadas resultantes de decisões de apuramento de contas em aplicação do n.o 5 do artigo 32.o do mesmo
regulamento.
Nos termos dos artigos 18.o e 154.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais deste número dão lugar à inscrição de
dotações suplementares no âmbito de qualquer número orçamental do FEAGA do mapa de despesas da secção III «Comissão».
As receitas ao abrigo deste número foram estimadas em 433 000 000 EUR, incluindo 328 000 000 EUR transitados de 2008
para 2009 de acordo com o artigo 10.o do Regulamento Financeiro.
No contexto da elaboração do orçamento de 2009, foi tida em conta esta quantia para financiar as necessidades das medidas do
artigo 05 03 01.
Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum
(JO L 209 de 11.8.2005, p. 1).
6703

Imposição suplementar paga pelos produtores de leite — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

362 665 224,89

Este número destina-se a ter em conta quantias cobradas ou recuperadas em conformidade com o Regulamento (CE)
n.o 1788/2003 do Conselho e o artigo 64.° do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Conselho (JO L 299 de 16.11.2007, p. 1).
Nos termos do disposto no artigo 18.o e 154.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais deste número dão lugar à inscrição de dotações suplementares no âmbito de qualquer número orçamental do FEAGA do mapa de despesas da secção III
«Comissão».
As receitas ao abrigo deste número foram estimadas em 558 000 000 EUR, incluindo 221 000 000 EUR transitados de 2008
para 2009 de acordo com o artigo 10.o do Regulamento Financeiro.
No contexto da elaboração do orçamento de 2009, foi tida em conta esta quantia para financiar as necessidades das medidas do
artigo 05 03 01.
Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1788/2003 do Conselho, de 29 de Setembro de 2003, que institui uma imposição no sector do leite e
dos produtos lácteos (JO L 270 de 21.10.2003, p. 123), revogado pelo Regulamento (CE) n.o 1234/2007 (JO L 299 de
16.11.2007, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum
(JO L 209 de 11.8.2005, p. 1).
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671

Receitas relativas ao FEADER

6711

Aprovação das contas do FEADER — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Este número destina-se a receber as quantias provenientes de decisões de conformidade em matéria de apuramento de contas a
favor do orçamento comunitário no contexto de desenvolvimento rural financiado pelo FEADER. Destina-se igualmente a receber quantias provenientes de decisões contabilísticas em matéria de apuramento das contas a favor do orçamento comunitário
relativamente a receitas afectadas correlativas.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais deste número dão lugar à inscrição de
dotações suplementares destinadas a qualquer número orçamental do FEADER.
No âmbito da elaboração do orçamento de 2009, não foi afectada qualquer quantia específica para o artigo 05 04 05.
Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum
(JO L 209 de 11.8.2005, p. 1).
6712

Irregularidades FEADER — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Este número destina-se a receber quantias recuperadas na sequência de irregularidades ou negligências, incluindo os respectivos
juros, em especial quantias recuperadas em casos de irregularidades ou fraude, sanções e juros recebidos, bem como cauções
executadas, no contexto do desenvolvimento rural financiado pelo FEADER.
Nos termos do disposto no artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais deste número dão lugar à inscrição de
dotações suplementares destinadas a qualquer número orçamental do FEADER.
No âmbito da elaboração do orçamento de 2009, não foi afectada qualquer quantia específica para o artigo 05 04 05.
Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum
(JO L 209 de 11.8.2005, p. 1).
CAPÍTULO 6 8 — QUANTIAS TEMPORÁRIAS A TÍTULO DA REESTRUTURAÇÃO

680

Quantias temporárias a título da reestruturação — Receitas afectadas

6801

Quantias temporárias a título da reestruturação — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

1 287 214 761,38

O presente número destina-se a receber quantias temporárias a título da reestruturação no sector do açúcar na União Europeia,
tal como previsto no artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 320/2006.
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Nos termos do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as quantias imputadas ao presente número dão lugar à inscrição de dotações no artigo 05 02 16 «Fundo de reestruturação para o açúcar» do mapa de despesas da secção III «Comissão» para financiar
auxílios à reestruturação e outros auxílios estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 320/2006.
No âmbito da elaboração do orçamento de 2009, foi tida em conta uma quantia de 3 748 000 000 EUR para este número
(incluindo uma quantia de 2 006 000 000 EUR transitada dos exercícios anteriores), da qual uma quantia de
1 898 000 000 EUR foi afectada ao artigo 05 02 16, sendo o remanescente automaticamente transitado para o exercício
seguinte nos termos do artigo 10.o do Regulamento Financeiro.

Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 320/2006 do Conselho, de 20 de Fevereiro de 2006, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira na Comunidade e altera o Regulamento (CE) n.o 1290/2005 relativo ao financiamento da política agrícola comum (JO L 58 de 28.2.2006, p. 42).

6802

Irregularidades relativas ao fundo de reestruturação temporário — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Este número destina-se a ter em conta quantias recuperadas na sequência de irregularidades ou omissões, incluindo juros, sanções e garantias adquiridas, provenientes de despesas financiadas pelo fundo de reestruturação temporário do sector açucareiro
da Comunidade estabelecido pelo Regulamento (CE) n.o 320/2006. Destina-se ainda a ter em conta as quantias líquidas recuperadas em relação às quais os Estados-Membros podem reter 20 % como previsto no n.o 2 do artigo 32.o do Regulamento (CE)
n.o 1290/2005. Inclui também as quantias recuperadas resultantes de decisões de apuramento de contas em aplicação do n.o 5
do artigo 32.o do mesmo regulamento.
Nos termos dos artigo 18.o e 154.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais do presente número dão lugar à inscrição
de dotações no artigo 05 02 16 «Fundo de reestruturação para o açúcar» do mapa de despesas da secção III «Comissão» para
financiar auxílios à reestruturação e outros auxílios estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 320/2006.

Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum
(JO L 209 de 11.8.2005, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 320/2006 do Conselho, de 20 de Fevereiro de 2006, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira na Comunidade e altera o Regulamento (CE) n.o 1290/2005 relativo ao financiamento da política agrícola comum (JO L 58 de 28.2.2006, p. 42).
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6803

Apuramento relativo ao fundo de reestruturação temporário — Receitas afectadas
Exercício 2009

Exercício 2008

p.m.

p.m.

Exercício 2007

0,—

Este número destina-se a acolher receitas provenientes de decisões de conformidade do apuramento de contas a favor do orçamento da União Europeia no respeitante a despesas financiadas pelo fundo de reestruturação temporário para a indústria do
açúcar na Comunidade, criado pelo Regulamento (CE) n.o 320/2006. Destina-se igualmente a acolher quantias provenientes de
decisões do apuramento de contas a favor do orçamento da União Europeia no respeitante a receitas afectadas registadas relativas ao Fundo de Reestruturação do Açúcar não resultantes da aplicação do n.o 5 do artigo 32.o do Regulamento (CE)
n.o 1290/2005.
Nos termos dos artigos 18.o e 154.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais do presente número dão lugar à inscrição
de dotações no artigo 05 02 16 «Fundo de reestruturação para o açúcar» do mapa de despesas da secção III «Comissão» para
financiar auxílios à reestruturação e outros auxílios estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 320/2006.
Bases jurídicas
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 320/2006 do Conselho, de 20 de Fevereiro de 2006, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira na Comunidade e altera o Regulamento (CE) n.o 1290/2005 relativo ao financiamento da política agrícola comum (JO L 58 de 28.2.2006, p. 42).

