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N9 C 19/ 1

II

(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 92/12/CEE do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, relativa ao regime geral, à detenção, à circulação e
aos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo ( ! )
(93/C 19/01 )

Em 5 de Novembro de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 1989 do
Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada .
A Secção dos Assuntos Económicos, Financeiros e Monetários, foi incumbida de preparar
os trabalhos nesta matéria . O Comité designou relator-geral Camille Giacomelli (artigos 18?
e 469 do Regulamento Interno).
Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou o seguinte parecer por unanimidade .
1 . Introdução

1.1 .
O estabelecimento e o funcionamento do grande
mercado interno , com supressão dos controlos fiscais
nas fronteiras intracomunitárias , implicam a livre cir
culação das mercadorias, incluindo as sujeitas a impos
tos especiais de consumo . A Directiva 92/ 12/ CEE do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, estabeleceu o

regime dos produtos sujeitos a impostos especiais de
consumo e outros impostos indirectos que incidem,
directa ou indirectamente, sobre o consumo desses pro
dutos , com excepção do imposto sobre o valor acrescen
tado e dos impostos estabelecidos pela Comissão (n9s 2
e 3 do artigo 39 da directiva). Os produtos visados são
os óleos minerais, o álcool e bebidas alcoólicas e os
tabacos manufacturados .

1.2. A proposta de directiva em apreço tem por
objectivo simplificar e precisar alguns artigos da Direc
tiva 92/ 12/ CEE, de 25 de Fevereiro de 1992, sem alterar

iniciativa da Comissão e aprova a proposta de directiva
sobre a qual foi consultado .

2. Observações na generalidade
2.1 .

Os n9s 1 , 2 e 3 do artigo 29 da Directiva 92/ 12/

CEE definem os territórios nacionais de certos Estados

-membros nos quais a citada directiva , bem como as

directivas relativas às estruturas e às taxas dos impostos
especiais de consumo, não são aplicáveis . No adita
mento aò n9 2 do artigo 59 da Directiva 92/ 12/ CEE,
previsto no artigo 19 da proposta de directiva sub judice,
os mencionados territórios nacionais e as Ilhas Anglo
-Normandas são equiparados aos países terceiros para
efeitos de definição dos produtos considerados em
regime de suspensão do imposto especial de consumo .

o Comité Económico e Social congratula -se com a

2.2 .
O n9 1 do artigo 159 da Directiva 92/ 12/ CEE
dispõe que a circulação em regime de suspensão dos
produtos sujeitos ao imposto especial de consumo deve
efectuar-se entre entrepostos fiscais . A alínea a) do
artigo 39 da proposta de directiva alarga , mutatis
mutandis, esta disposição à circulação intracomunitária
dos produtos que beneficiam da taxa zero .

( i ) JO n? C 283 de 31 . 10. 1992, p . 8 .

2.3 . A alínea b) do artigo 39 da proposta de directiva,
que adita um n9 5 ao artigo 159, e o artigo 49 da
proposta de directiva , que completa o Título III da

o respectivo conteúdo e aspectos essenciais .

1.3 . Dado que a simplificação e precisão dos textos
só poderá contribuir para a sua transparência , objectivo
reafirmado na Cimeira Extraordinária de Birmingham,
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Directiva

92/ 12/CEE

aditando-lhe

um

novo

ar

tigo 15? A — ambos os aditamentos remetem para o
procedimento previsto no artigo 24? do Título VI da
Directiva 92/ 12/ CEE, relativo ao « Comité dos Impostos
Especiais de Consumo » que assiste a Comissão —
instituem um quadro jurídico que permite submeter a
esse Comité projectos de simplificação de carácter
técnico para ter em conta as especificidades inerentes à
mudança de destinatário e à verificação do estatuto do
destinatário pelo expedidor no contexto da circulação
de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.

2.4. O artigo 5? altera o artigo 18? para fins de
simplificação e de clarificação. Contrariamente ao dis
posto no n? 1 do artigo 18?, prevê-se, nomeadamente,
a não utilização de um documento de acompanhamento
nos casos em que se recorre à utilização de procedimen
tos informáticos, a fim de simplificar os trâmites admi
nistrativos. Além disso, sempre que a expedição de

produtos sujeitos a impostos especiais de consumo der
origem a uma declaração de colocação em regime de
trânsito comunitário interno, mediante o documento

administrativo único (por exemplo, as expedições entre
Estados-membros através dos países da EFTA), este
documento tem o mesmo valor jurídico que o docu

mento de acompanhamento referido na versão alterada
do n? 1 do artigo 18?. Esta disposição permite, neste

tipo de operações, que não se tenha de proceder à
substituição de documentos e, portanto, simplificar as
formalidades, ainda que haja que cumprir determinadas
disposições contidas nos primeiro e segundo travessões
do novo n? l.A aditado ao artigo 18? da directiva de
base.

2.5 .
Nos termos do n? 3 do artigo 20? da Directiva
92/ 12/CEE, sempre que os produtos sujeitos ao imposto

especial de consumo não chegarem ao destino e não
for possível determinar o local da infracção ou da
irregularidade, considera-se que essa infracção ou irre
gularidade foi cometida no Estado-membro de partida,
que deve, em princípio, proceder à cobrança do imposto
especial de consumo. O artigo 6? da proposta de direc
tiva prevê que se adite que, no caso de o Estado
-membro de partida aplicar um imposto especial de
consumo à taxa zero a produtos que não chegam ao
destino e de não ser possível determinar o local da
infracção ou irregularidade, se considerará que essa
infracção ou irregularidade foi cometida no Estado
-membro de destino, que deverá, nesse caso, proceder
à cobrança do imposto especial de consumo.
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abranja as medidas necessárias à aplicação da nova
versão do artigo 15? e do artigo 15? A no que respeita
às modalidades segundo as quais os operadores e as
entidades competentes poderão ter a possibilidade de
verificar o estatuto do destinatário, mormente no caso
de mudança de destinatário .

2.7. O novo artigo 26? A, que o artigo 8? da proposta
de directiva adita ao Título VII — « Disposições Finais »
— da Directiva 92/ 12/CEE, diz respeito aos produtos
sujeitos a impostos especiais de consumo que se encon
trarem, antes das 24 horas de 1 de Janeiro de 1993 , ao
abrigo de um regime suspensivo ( fiscal ou aduaneiro).
Após essa data, esses produtos considerar-se-ão abran
gidos pelo regime de suspensão de impostos especiais
de consumo .

3 . Observações na especialidade
3.1 . Dado que as diversas disposições da proposta de
directiva jacente visam simplificar, precisar e completar,
com utilidade , alguns artigos da directiva de base
92/ 12/CEE, de 25 de Fevereiro de 1992, o documento
submetido ao Comité para parecer não suscita nenhuma
observação em especial, excepto no que diz respeito ao
artigo 6?. Com efeito , sempre que os produtos sujeitos
ao imposto especial de consumo não chegarem ao des
tino e não for possível determinar o local da infracção
ou da irregularidade, considera-se, contrariamente ao
princípio da exigibilidade dos direitos no país de con
sumo, que essa infracção ou irregularidade foi cometida
no Estado-membro de partida, o qual deverá proceder
à cobrança dos direitos ( n? 3 do artigo 20? da directiva ).
Se o nome do expedidor for conhecido , é lógico conside
rar, na ausência de outras indicações , que a cobrança
deve ser efectuada junto do expedidor. O artigo 6? da
proposta de directiva acrescenta que, no caso de o
Estado-membro de partida aplicar um imposto de con
sumo a taxa zero a produtos que não chegam ao destino
e de não ser possível determinar o local da infracção
ou da irregularidade, se considerará que essa infracção
ou irregularidade foi cometida no Estado-membro de
destino, incumbindo a este proceder à cobrança do
imposto especial de consumo . Nesse caso, e na ausência
de indicação no texto , é lógico considerar que a
cobrança deve ser efectuada junto do destinatário,
desde que seja conhecido ou que se trate do verdadeiro
destinatário , ou , ainda, que o endereço do destinatário
não seja fictício .

2.6 . O artigo 7? da directiva prevê que o procedi
mento do « Comité dos Impostos Especiais de Con

3.2 .
Para a clareza que se pretende imprimir ao texto
contribuiria , sem dúvida , uma maior precisão da ope
ração de cobrança nos dois casos doravante objecto
do n? 3 , ora completado , do artigo 20? da Directiva

sumo », objecto do Título VI da Directiva 92/ 112/CEE,

92/ 12/ CEE alterada .

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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N? C 19/3

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à protecção jurídica das bases de
dados (*)
(93 /C 19/02)

Em 18 de Junho de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 100? A do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada .

A Secção da Indústria, do Comércio, do Artesanato e dos Serviços, incumbida de preparar

os trabalhos do Comité nesta matéria, emitiu parecer em 6 de Novembro de 1992. Foi relator
Robert Moreland .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o parecer que se segue.
1 . Síntese da proposta da Comissão
1.1 .
A proposta de Directiva tem em vista proteger
as bases de dados electrónicos em parte pela legislação
sobre os direitos de autor e, em parte, através de um
novo direito específico — o direito de se opor à « extrac
ção desleal » do conteúdo de uma base de dados .
1.2 .
A legislação existente varia de Estado-membro
para Estado-membro . O Reino Unido, que detém a
parte mais importante do mercado comunitário [ as
estimativas variam , mas presume-se que a parte do
Reino Unido represente 60 % do mercado, sendo 37 %
da produção britânica utilizada noutros países da
Comunidade ( ver declaração de D.R. Warlock em 7 de

1.5. Em alguns Estados-membros, por exemplo, as
listas telefónicas são protegidas pelo direito de autor.
Se, como sucede com frequência, as listas telefónicas
passarem a existir em CD-ROM como bases de dados ,

as bases propriamente ditas não estarão protegidas
enquanto bases de dados « originais » (a transposição
do papel para suporte electrónico não requer criação
intelectual ), nem tão-pouco protegidas contra a extrac
ção desleal, porque, pelo menos em alguns Estados
-membros, os materiais subjacentes são protegidos pelo
direito de autor .

1.6 .
Quando o conteúdo de uma base de dados,
acessível ao público,

Maio de 1992, em Londres)] oferece às bases de dados

protecção completa do direito de autor e a maior parte
das bases satisfazem os requisitos necessários para
poderem beneficiar de protecção . Em Espanha , as bases
de dados são protegidas enquanto tais e existe uma
definição minuciosa do que é precisamente uma base de
dados . O nível de protecção é inferior noutros Estados
- membros e, em certos casos , impõe-se uma clarifi
cação .

1.3 .
De acordo com a presente proposta , só as bases
de dados electrónicas são protegidas . Para beneficiar
da protecção do direito de autor a base de dados deve
ser, também, « original », isto é, exige-se que seja criação
intelectual do autor da base a « selecção e disposição »
do seu conteúdo. Devem ser originais a selecção ou a
disposição do conteúdo e não o conteúdo em si da base
de dados .

1.4. A Comissão prevê efectivamente uma certa pro
tecção para as bases de dados que não sejam considera
das « criações intelectuais » ( muitas vezes chamadas
« sweat of the brow », em inglês ). No tocante ao con
teúdo das bases de dados, é igualmente instituído um
direito de se opor à extracção desleal que permite ao
produtor da base de dados impedir a extracção por
outrem , para fins comerciais, do conteúdo da referida
base sem o seu consentimento, o que se aplica indepen
dentemente de a base de dados estar ou não protegida
pelo direito de autor , não se aplicando se se der o caso
de o conteúdo da base de dados estar protegido pelo
direito de autor .

O ) JO n? C 156 de 23 . 6 . 1992, p. 4.

a) não pode ser obtido a partir de nenhuma outra
fonte ou

b) é facultado por um organismo público incumbido
de compilar e de difundir a informação,
a extracção desse conteúdo deve ser objecto de licenças
concedidas em condições equitativas e não discrimina
tórias , mas a proposta jacente é omissa acerca de como
determinar essas « condições equitativas e não discrimi
natórias ».

1.7. O direito de se opor à extracção desleal tem
uma duração de dez anos (em contrapartida, o direito
de autor aplicável a uma base de dados que possa
beneficiar da protecção desse direito tem uma duração
de, pelo menos, 50 anos « post mortem auctoris »).

2. Observações na generalidade
2.1 . Embore preconize algumas alterações, o Comité
aprova a iniciativa da Comissão com vista a dotar a
Comunidade de uma indústria de bases de dados sólida ,
capaz de competir com os concorrentes de países tercei
ros . O Comité entende que o Conselho deveria exami
nar esta proposta à luz da persecução deste primordial
objectivo — a necessidade de uma indústria de bases
de dados sólida . Por isso mesmo , a análise deverá ter
por preocupação central assegurar que a protecção

N? C 19/4
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jurídica conduza a realização deste objectivo e, ao
mesmo tempo , verificar em que medida essa mesma
protecção engrendra obstáculos a novas entradas no
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2.5 .
O Comité e da opinião de que o Conselho
deveria ponderar as soluções alternativas que a seguir
se descrevem .

mercado . O Conselho deve evitar a todo o custo deixar

-se arrastar para um debate sobre a filosofia jurídica
subjacente à Directiva , especialmente no atinente à
questão da « originalidade ».
2.2.

A experiência do Reino Unido, que tem atraído

em escala substancial a indústria de bases de dados

(especialmente em relação aos Estados Unidos), vem
mostrar que o desenvolvimento de uma forte indústria
nacional de bases de dados está correlacionado com um

nível elevado de protecção da propriedade intelectual .
Qualquer diminuição real da protecção vigente da pro
priedade intelectual pode pôr a Comunidade em risco
de ver os potenciais criadores de bases de dados opta
rem por países terceiros (por exemplo, o Canadá) onde
o nível de protecção possa ser mais elevado, para ali

2.6.
Uma primeira solução consistiria em suprimir
da proposta de Directiva o direito de se opor à extracção
desleal, enquanto direito distinto, e incluir este direito
entre os actos sujeitos a restrições por força da protec
ção das bases de dados ao abrigo do direito de autor.
O Comité recomenda esta solução pelas razões que a
seguir expõe .

2.6.1 .
O direito de impedir a extracção desleal é um
direito sui generis. Nas propostas sobre harmonização
das questões de propriedade intelectual, a Comissão
tem recusado , até agora , a ideia de novos direitos sui
generis, posição que o Conselho tem vindo igualmente
a adoptar nas suas decisões. Note-se que o Conselho
adoptou esta atitude no que se refere à recente Directiva
sobre a Protecção dos Programas de Computador (a

criarem futuras bases de dados .

« Directiva Suportes Lógicos »). O Comité também
havia apoiado, na devida altura , esta posição .

2.3 . Neste contexto, a protecção que é proposta con
tra a « extracção desleal » não reunirá todas as con
dições para garantir a existência de uma indústria de
bases de dados sólida, e isto por vários motivos :

2.6.2. Seria errado que se adoptassem soluções de
compromisso a propósito da protecção ou não de algo,
consentindo numa medida de protecção a curto prazo
da propriedade intelectual com uma licença obrigatória .
Seria mais judicioso decidir se algo satisfaz ou não os
critérios para beneficiar de protecção e, na afirmativa ,
conceder à propriedade intelectual uma protecção de

a) Em primeiro lugar, os nacionais comunitários ape
nas beneficiam de protecção se o conteúdo das bases
de dados não for protegido pelo direito de autor.

b) Em segundo lugar, a duração deste direito é dema
siado curta . E não se sabe claramente quando se
inicia o prazo de protecção quer do direito de se
opor à extracção desleal quer do direito de autor.
As bases de dados estão constantemente a ser actua

lizadas. O reinício do prazo de protecção dependerá
de a modificação introduzida ser ou não « insubstan
cial », visto que as modificações « insubstanciais »
não dão origem a que o prazo de protecção se inicie
de novo . Será difícil determinar com objectividade
a « insubstancialidade ».

c) Em terceiro lugar, a fronteira entre uma base de
dados fruto de « criação intelectual » e outra resul
tante de uma simples « compilação laboriosa » será
difícil de estabelecer e comporta riscos de acções
judiciais múltiplas e onerosas. Daí que se questione
a importância de estabelecer uma distinção. As
bases de dados que certos utilizadores desejem
copiar para fins comerciais podem, mesmo não
respeitando os critérios de originalidade, represen
tar um investimento humano e financeiro considerá

vel . No entanto, apenas beneficiarão da protecção
do direito de se opor à extracção desleal .
2.4. Por consequência, o Comité considera que o
direito de se opor à extracção desleal se pode revelar
inadequado para proporcionar a protecção necessária

nível elevado .

2.6.3 .
Poderia argumentar-se que considerar o
direito de se opor à extracção desleal como um dos
direitos de que beneficia o titular dos direitos de autor
não é conforme com o princípio filosófico segundo o
qual o direito de autor protege os direitos dos autores.
Contudo, a Directiva relativa à Protecção dos Progra
mas de Computador já acolheu a noção de direito de
autor enquanto direito económico , o que é importante
num contexto industrial , além de que a maneira como
a questão do direito de autor foi tratada na dita direc
tiva tem sido bem aceite na Comunidade .

2.7. A segunda solução consiste em aceitar o direito
de se opor à extracção desleal como um direito sui
generis, com a garantia, porém, de que seja tão eficaz
como se se tratasse de um acto sujeito a restrições ao

abrigo do direito do autor de bases de dados. Por outras
palavras, o direito de impedir a extracção desleal não
deveria ter um prazo de protecção tão restrito quanto

o que se depreende do n? 5 do artigo 2? e, por outro
lado, haveria que restringir o âmbito de aplicação das
disposições do n? 1 do artigo 8? respeitantes à concessão
obrigatória de licenças. Dada a crescente especialização
da legislação comunitária relativa à livre concorrência,
toda e qualquer utilização abusiva deste direito de
exclusividade por parte dos seus titulares estaria abran
gida por aquela legislação.
3 . Observações na especialidade

à existência de uma forte indústria comunitária de bases

3.1 . Preâmbulo

de dados e àqueles cujo trabalho deve ser protegido
contra a prática de cópia .

O Comité aprova a prática de se numerarem os conside
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randos, mas duvida da necessidade de serem 40, muitos
deles repetitivos.
3.2 . Artigo I o. (n°. 1 )

N9 C 19/5

autor das obras incorporadas numa base de dados em
vez de remeter para os direitos aplicáveis às bases de
dados propriamente ditas. Na opinião do Comité, esta
questão deveria ficar em suspenso até à harmonização
da legislação geral sobre os direitos de autor.

A proposta de Directiva cinge-se as bases de dados

« electrónicas ». O Comité receia que, deste modo, uma
mesma base de dados possa estar sujeita a vários regi
mes legais consoante esteja armazenada em suporte
electrónico ou noutro tipo de suporte. Esta situação
não só viria complicar a legislação, mas poderia ter
consequências práticas indesejáveis.
3.3 . Artigo I o. (n°. 4)

3.8 . Artigo 5°
Os direitos exclusivos são essencialmente idênticos aos

constantes da Directiva sobre a Protecção dos Progra
mas de Computador. Esta óptica é a correcta .

3.9 . Artigo 79

A expressão « modificação insubstancial », utilizada
para determinar se uma base de dados passa a ser uma
nova base « original » para efeitos de prazo de protecção

Seria conveniente que entre as excepções do n9 1 do
artigo 79 se contassem , por exemplo, o relato de assun

(n? 2 do artigo 99), não satisfaz. É difícil imaginar

tos importantes da actualidade e outras derrogações

modificações na selecção ou disposição do conteúdo
(por oposição ao próprio conteúdo) que sejam insubs

aos direitos exclusivos do titular dos direitos de autor

habitualmente previstas na legislação da maior parte

tanciais .

dos Estados-membros .

3.4 . Artigo 2o. (n°. 1 )

A referência à Convenção de Berna significa que, ao
ficarem as bases de dados protegidas por esta Conven
ção, os Estados-membros deverão proteger bases de
dados provenientes de outros países signatários da Con
venção (por exemplo, os Estados Unidos ). O mesmo
sucederia em relação ao direito de se opor à extracção
desleal , se este constituísse um acto sujeito a restrições
a título da protecção das bases de dados ao abrigo do
direito de autor. No entender do Comité, esta situação
não constituiria , porém, sério obstáculo, visto que a
dicotomia entre os direitos concedidos nos Estados

3.10 Artigo 8o. (n°. 1 )

Conviria precisar que as disposições atinentes à conces
são obrigatória de licenças ao abrigo do direito de
impedir a extracção desleal (caso se considerasse apro
priado prever a obrigatoriedade de concessão de licen
ças, o que não seria admissível se o direito de impedir
a extracção desleal estivesse abrangido pela legislação
geral sobre direitos de autor) se aplicam unicamente ao
direito visado no n? 5 do artigo 29 e não à protecção
dos direitos de autor (se os houver) relativamente à
base de dados e ao seu conteúdo .

Unidos e os direitos concedidos em alguns Estados
-membros já existe, sem prejuízos significativos para a
indústria de bases de dados nos Estados-membros em

3.11 . Artigo 8o. (n°. 2)

causa .

3.5 . Artigo 2o. (ti0. 5)

Se o direito de se opor à extracção desleal se mantiver
como um direito sui generis, é importante que fique
bem claro que esse direito se aplica quer ao acesso não
autorizado quer à extracção e à reutilização .
3.6 . Artigo 3o. (n°. 1 )

À semelhança do que sucede com a Directiva sobre
Protecção dos Programas de Computador, a proposta
jacente não adstringe os Estados-membros a protegerem
as bases de dados criadas por computador (isto é, bases
de dados que não têm um autor humano). Esta é uma
questão que terá de ser oportunamente examinada.

Seria conveniente definir « autoridade pública » com
mais precisão, tendo especialmente em conta que é
necessário que haja coerência à escala comunitária
quanto ao tipo de actividade sujeito a estas disposições.

3.12. Artigo 8o. (n°. 3)

A formulação é demasiado vaga . Deve considerar-se
que os Estados-membros terão de criar (caso inexista )
um organismo equivalente ao Tribunal dos Direitos de
Autor britânico ? Se é esta a interpretação, então haverá
que especificar as competências e obrigações desse tri
bunal e os princípios que presidem ao seu funciona
mento .

3.13 . Artigo 99 (n°. 3)

3.7 . Artigo 4o. (n°. 1 )

Esta disposição parece tornar necessária a alteração das
legislações nacionais relacionadas com os direitos de

Não se compreende muito bem por que razão se optou
precisamente por uma duração de dez anos . Como já
foi referido ( ver ponto 3.4 . supra ), o facto de existir,
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na legislação de alguns Estados-membros, o equivalente
à protecção contra a extracção desleal não parece que
tenha travado o crescimento desta indústria .
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do artigo 7? da Directiva sobre a Protecção dos Progra
mas de Computador, ou seja, uma disposição que esta
beleça serem ilegais os dispositivos destinados a iludir
a protecção técnica das bases de dados.

3.14. Artigo 99 (n° 4)

A definição de « modificações insubstanciais » constante
do n? 4 do artigo 19 diz respeito a modificações na
selecção ou disposição do conteúdo da base de dados .
Na sua redacção actual , a designação não é a mais
apropriada para determinar, em relação ao conteúdo,
quando é que se inicia o prazo de protecção do direito
de impedir a extracção desleal. Além disso, o Comité
reitera as críticas que já teceu a propósito deste artigo
no ponto 2.3 . b) supra. Considera que uma solução mais
prática para determinar o momento a partir do qual
tem início um novo prazo de protecção seria datar, por
via electrónica ou outra , cada elemento dos dados da

base em questão. Desta maneira, cada segmento de
dados da base seria protegido durante o prazo apro
priado, contado a partir da data que lhe tivesse sido
aposta .

3.15 . Artigo 10°.

O Conselho deveria ponderar a conveniência de se
prever algo de semelhante ao disposto no n? 7, alínea c),

3.16. Artigo 11°. (n°. 3)

Isto significa que a Comissão negociará esta questão
com os países terceiros .

3.17. Artigo 13°.

A data prevista (1 de Janeiro de 1993) para a entrada
em vigor da directiva é totalmente irrealista . Esta ques
tão não foi tratada no Livro Branco sobre o Mercado

Interno, de 1985 .

3.18 .
O Comité faz notar que o Conselho havia
solicitado, em anteriores Directivas, a apresentação pe
riódica , pela Comissão, de relatórios sobre diversos
aspectos do direito de autor . Se a decisão final do
Conselho sobre a Proposta jacente previr algo de seme
lhante, o Comité espera ser um dos destinatários oficiais
do dito relatório .

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à promoção das energias renováveis
na Comunidade » (*)
(93/C 19/03 )

Em 16 de Julho de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 130? S do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada .

A Secção da Energia, dos Assuntos Nucleares e da Investigação, incumbida de preparar os
trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 30 de Outubro de 1992. Foi
relator Klaus von der Decken .

Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou o seguinte parecer por unanimidade .

1 . Introdução

tigação e de desenvolvimento tecnológico no domí
nio da energia — energias não nucleares e utilização

Na reunião de 29 de Outubro de 1990, o Con

racional da energia ( 1989-1992) (programa Joule) (2)

selho conjunto Energia/Ambiente fixou como objectivo
para a Comunidade a estabilização das emissões de

e no domínio da promoção das tecnologias energéti
cas (programa Thermie) (3),

1.1 .

COu , no ano 2000, aos níveis de 1990, ou seja, 2 738
milhões de toneladas .

1.2 .
No intuito de respeitar este compromisso, a
Comissão propôs , em Outubro de 1991 , uma estratégia
que prevê a execução de um conjunto de medidas fiscais
e não fiscais que visam , por um lado, melhorar a
eficiência energética e, por outro, estimular o recurso
a fontes de energia menos poluentes em termos de

emissões de C02 [doe. SEC(91 ) 1744 final, de 14 de
Outubro de 1991 ]. Na ausência de tais medidas, as

emissões comunitárias de C02 aumentariam, segundo

as previsões, de pelo menos 12% entre 1990 e o ano
2000 .

1.3 . Neste contexto, a Comissão considera prioritá
rio, nomeadamente, um maior recurso às energias reno
váveis, que podem contribuir de forma significativa

para a estabilização das emissões de C02. Isto pressu

põe, todavia, o reforço dos programas de investigação,
desenvolvimento e demonstração, bem como da sua
posição no mercado em relação às demais fontes de
energia e, por consequência, a adopção de medidas
apropriadas para o efeito.

1.4. Esta estratégia foi aprovada pelo Conselho con
junto Energia/Ambiente, reunido em 13 de Dezembro
de 1991 . O ponto 8 das conclusões adoptadas pelo
Conselho prevê, nomeadamente, neste contexto, a
adopção a nível comunitário de medidas específicas
destinadas a favorecer um maior desenvolvimento das

« novas fontes de energia renováveis ».
1.5 .

Para tanto , a Comissão tenciona actuar em três

direcções, mediante acções que se complementam e que
vêm juntar-se às iniciativas a nível nacional , exercendo
igualmente um efeito de arrastamento sobre estas
últimas :

— prosseguimento e reforço das actividades de investi
gação e desenvolvimento no domínio das energias

— criação de um imposto comunitário energia/CO^,
que deverá contribuir para aumentar a competitivi
dade, mormente das fontes de energia renováveis ,

— execução de medidas de acompanhamento destina
das a valorizar, do ponto de vista comercial , os
esforços de investigação, desenvolvimento e
demonstração no domínio das energias renováveis
e a criar condições favoráveis ao aumento da sua
penetração no mercado .
1.6 . Estas medidas relevam do programa de acção
comunitário a favor de uma maior penetração das
energias renováveis ora proposto pela Comissão, que
deverá cobrir o período 1993-1997, em cujo âmbito se
inscreve a proposta de decisão sobre a qual o Comité
foi formalmente consultado .

1.7 . Este programa — Altener — deverá , pois, con
tribuir para uma melhor utilização dos recursos energé
ticos locais, para uma correcta afectação dos fundos
públicos, para a protecção do ambiente através da
limitação das emissões de gases responsáveis pelo efeito
de estufa e dos demais poluentes e, ainda , para a reali
zação do mercado interno e para a redução da
dependência da Comunidade face às energias impor
tadas .

1.8 . Em termos quantitativos , a execução das acções
descritas no ponto 1.5 deverá permitir a consecução
dos seguintes objectivos em 2005 :
— aumentar a contribuição das energias renováveis
para a cobertura da procura total de energia primá
ria , passando de 4% , aproximadamente, em 1991 ,
para 5/6 % no ano 2000 e 8 % em 2005 ,

— triplicar a produção eléctrica a partir das energias
renováveis (excluindo as grandes centrais hidro
eléctricas),

renováveis . Decisão do Conselho, de 14 de Março

de 1989, relativa a um programa específico de inves
(!) JO n? C 179 de 16. 7. 1992, p . 4.

(2) JO n? L 98 de 11 . 4. 1989, p . 13 .
(3) JO n?L 185 de 17. 7. 1990, p . 1 .
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— obter para os biocombustíveis uma parte de mer
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Desde a adopção pelo Conselho, em 16 de

cado da ordem de 5% do consumo total dos

Setembro de 1986, de « novos objectivos comunitários

veículos a motor .

de política energética para 1995 »( 1 ), o Comité teve a
oportunidade de se pronunciar sobre diversos projectos

1.9.

Assim, a Comissão considera possível uma

redução de 180 milhões de toneladas nas emissões de

C02 no ano 2005. A execução do programa Altener

deverá contribuir, por si só, para a redução de um

ponto percentual nas emissões de C02 no ano 2000, ou
seja, um pouco mais de 30 milhões de toneladas.
1.10.
No âmbito do programa Altener estão previs
tos, concretamente, quatro tipos de acções :
— acções destinadas à promoção do mercado das ener
gias renováveis e sua integração no mercado interno
da energia; estas acções dirão fundamentalmente
respeito à harmonização das legislações e à defi
nição de normas técnicas comuns,
— acções de ordem financeira e económica,
— acções de formação, informação e animação,
— acções de cooperação com países terceiros (países
em vias de desenvolvimento e países da Europa
Central e Oriental , incluindo os da ex-União Sovié
tica).

1.11 .

A Decisão proposta pela Comissão no âmbito

deste programa visa possibilitar o apoio financeiro da

Comunidade a um conjunto de acções destinadas a

promover as energias renováveis. Estão previstas quatro
categorias de acções :
— estudos e avaliações técnicas destinados à definição
de normas ou especificações técnicas,
— medidas de apoio às iniciativas dos Estados-mem
bros que tenham em vista a ampliação ou a criação
de infra-estruturas em matéria de energias renová
veis,

— medidas que tenham por objectivo estimular a
criação de uma rede de informações destinada a
promover uma melhor coordenação entre as activi
dades nacionais, comunitárias e internacionais,

— acções-piloto industriais para transformação da bio
massa para fins energéticos, nomeadamente a pro
dução de biocombustíveis e de biogás, bem como a
utilização de talhadias de curta rotação e plantas
C4 .

1 . 12.

Propõe-se, desde já, uma dotação de 40 milhões

de ecus a cargo do orçamento comunitário para exe
cução deste programa, que terá uma duração quin
quenal .

1.13 . A proposta de Decisão indica a taxa de finan
ciamento comunitário para cada uma das acções previs
tas, bem como as modalidades de selecção das mesmas.

Está igualmente prevista a elaboração, no decurso do
terceiro ano de execução do programa, de um relatório
com base nos resultados obtidos , eventualmente acom

panhado de propostas de alteração do aludido pro
grama, e, aquando da sua cessação, uma avaliação dos

de resolução ou recomendação do Conselho, todos
eles destinados a criar condições e um contexto mais
favoráveis a um maior desenvolvimento e utilização das
energias renováveis na Comunidade.

2.3 .

É lamentável, a este propósito, que, para além

das informações contidas na Exposição dos Motivos
que acompanha a proposta de Decisão, não tenha sido
enviado ao Comité qualquer relatório sobre a matéria,
o que lhe teria permitido apreciar com mais propriedade
a evolução da situação das energias renováveis na
Comunidade nos últimos anos . Estes relatórios teriam

ainda constituído um elemento de apreciação particu
larmente útil do programa de acção ora proposto .
Importa ainda sublinhar, e uma vez mais lamen
tar, a inexistência , até à data , de bases estatísticas
2.4.

sólidas, coerentes e harmonizadas que permitam um
conhecimento mais exacto e mais fiável da contribuição
das energias renováveis para o balanço energético da

Comunidade, a partir das quais seria possível definir
perspectivas de desenvolvimento . Teria sido particular
mente útil dispor de dados estatísticos relativos à pro
dução de energia primária e secundária e à evolução do
consumo de energia nos diversos sectores da economia .
2.4.1 .
O Comité congratula -se, assim , com as acções
que a Comissão está neste momento a empreender, em
colaboração com os Estados-membros, com vista ao
desenvolvimento de um sistema que permita a recolha
e o fornecimento de dados estatísticos relativos às ener

gias renováveis numa base regular e comparável . O
projecto lançado em 1990 pela Comissão permitiu já a
recolha de dados estatísticos comparáveis, embora em
alguns casos ainda incompletos, relativos a 1989 .
2.5 .
Assim sendo, forçoso é constatar que, apesar
das diversas recomendações e resoluções do Conselho,
não houve um aumento significativo das energias reno
váveis nos últimos anos .

2.6 .

Em 1985 , a contribuição das energias renováveis

comercializadas e estatisticamente recenseadas estava

avaliada em 15 milhões de tep , ou seja apenas 1 % da
procura total de energia . Além disso, cerca de 85 %
desta energia renovável provinha das instalações hidro
eléctricas. Ainda em 1985, o potencial efectivamente
explorável até ao ano 2000 estava avaliado entre 42 e
52 milhões de tep .

resultados .

2. O desenvolvimento das energias renováveis no

âmbito da política energética da Comunidade

2.1 .

A apresentação do programa Altener constitui

2.7 .

Como o sublinhou, todavia , a Comissão na sua

Comunicação de Maio de 1988, intitulada « Principais
resultados do exame das políticas energéticas dos Esta
dos-membros realizado pela Comissão » [doe .

a tentativa mais recente para assegurar um aumento

significativo da contribuição das energias renováveis
para o balanço energético da Comunidade.

(') JO n? C 241 de 25 . 9 . 1986 , p . 1 .
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COM(88) 174 final ], estas previsões haviam sido efec
tuadas antes da espectacular queda do preço do petróleo
e, desde então, a conjuntura económica e a competitivi
dade das fontes de energia renováveis deterioraram-se
( ver ponto 62).

2.8 .
Em 1991 , as energias renováveis comercializadas
cobriam menos de 2 % da procura de energia primária,
ou seja, cerca de 23 milhões de tep, dos quais mais de
13 milhões provinham das grandes instalações hidráuli
cas . A inclusão da energia obtida a partir da madeira,
que representa 20 milhões de tep, eleva a parte de
mercado das energias renováveis para cerca de 4 % .

2.9 . A execução do programa Altener deverá levar,
segundo a Comissão, a que a contribuição das energias
renováveis para a cobertura das necessidades em ener
gia primária da Comunidade atinja 109 milhões de tep
em 2005 , ou seja , 8 % do consumo energético .
2.10.

Importa, todavia, salientar que cerca de metade

deste aumento deverá resultar de um maior desenvolvi

mento da biomassa , incluindo a energia obtida a partir
da madeira , cuja contribuição deverá passar de 25,4
para 66 milhões de tep . A contribuição dos biocombus
tíveis deveria passar de 0 para 11 milhões de tep em
2005 .

2.11 . A Comissão considera , com efeito, que a bio
massa constitui « a única fonte de energia renovável que
permite, a curto e médio prazo, fornecer um contributo
substancial para a substituição dos combustíveis tradi
cionais », sublinhando todavia que « será concedida
prioridade à penetração comercial dos biocombustíveis
de origem agrícola » ( ponto 56 da exposição dos
motivos).

2.12 .
Ainda segundo a Comissão, o aumento da con
tribuição das energias renováveis para o balanço ener
gético da Comunidade terá também como principal
origem (ponto 38 da exposição dos motivos) :
— a valorização energética dos resíduos urbanos e
industriais ,

— a energia eólica,
— a mini-hidráulica .

3 . Observações na generalidade sobre o programa
Altener

3.1 . Apreciação global

O Comité pronunciou-se, em diversas oca
siões, a favor de um maior desenvolvimento das ener

3.1.1 .

gias renováveis, tanto por razões que se prendem com
a preocupação de reforço da segurança energética da
Europa como por considerações de ordem ambiental e
socioeconómica mais vastas . [« Orientação comunitária
de desenvolvimento das fontes novas e renováveis de

energia ». Parecer do Comité de 18 de Agosto de 1986 ( ! );
« Proposta de recomendação do Conselho aos Estados

das energias renováveis na Comunidade ». Parecer do

Comité de 27 de Janeiro de 1988 (2); « Proposta de
recomendação do Conselho aos Estados-membros
tendo em vista a promoção da cooperação entre empre
sas públicas de abastecimento de electricidade e produ
tores independentes ». Parecer do Comité de 27 de
Outubro de 1988 (3).]
3.1.2. Neste contexto, o Comité questionou também,
por diversas vezes, a efectiva vontade política dos Esta

dos-membros de criarem as condições necessárias para
que as energias renováveis possam efectivamente contri
buir para o abastecimento energético da Comunidade,
tendo nomeadamente solicitado a supressão dos obstá
culos de ordem legislativa, regulamentar e administra
tiva, bem como dos entraves associados às técnicas de

normalização, a fim de assegurar a utilização prática,
em grande escala, das energias renováveis .
3.1.3 . O Comité salientou, ainda, que o potencial
que as energias renováveis encerram não poderá ser
plenamente explorado se se mantiverem as condições
-quadro e as infra-estruturas actuais .
3.1.4.
Considera, igualmente, que, neste como nou
tros domínios da política energética , os objectivos fixa
dos não poderão ser atingidos a não ser que esteja
também assegurada a coerência entre as diferentes
acções desenvolvidas no quadro de outras políticas
sectoriais da Comunidade e apenas na medida em que
essas acções tenham influência directa na realização
dos referidos objectivos de política energética .
3.1.5 .
O Comité reitera, pois, o seu apoio às iniciati
vas da Comissão nesta matéria e congratula-se com
a apresentação do programa Altener, que constitui a
tentativa mais recente, desta feita com objectivos qua
ntificados, para assegurar um desenvolvimento e uma
utilização crescentes e duradouras das energias renová
veis .

3.1.6 .
Constata, porém , que o programa proposto
pela Comissão se fundamenta numa análise e num
balanço do estádio de desenvolvimento das energias
renováveis na Comunidade e das perspectivas nesta
matéria que o Comité, para além das informações conti
das na Exposição dos Motivos, não está em condições
de apreciar cabalmente .
3.1.7 .
O Comité cinge-se, pois, a tomar boa nota da
evolução favorável que se terá produzido neste domínio
desde 1988 e da necessidade evidente de a consolidar,
nomeadamente através de iniciativas de apoio aos esfor

ços desenvolvidos nos Estados-membros, iniciativas que
contribuem para criar condições de penetração dura
doura das energias renováveis sem que esta possa ser
posta em causa pela baixa dos preços das energias
tradicionais .

3.1.8 .
O Comité insiste, ainda , em que esta nova
vontade manifestada pelos Estados-membros se traduza
num maior esforço financeiro a favor das actividades
de investigação, desenvolvimento e demonstração no
domínio das energias renováveis, contrariamente à evo

- membros relativa ao desenvolvimento da exploração
( i ) JO n? C 316 de 9 . 12 . 1986, p . 1 .

N? C 19/9

(2) JO n? C 80 de 28 . 3 . 1988 , p . 5 .
(3) JO n? C 337 de 31 . 12. 1988 , p . 64.
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lução dos últimos anos, que se caracterizou pela
redução constante das dotações atribuídas a esta área
de investigação. Convirá, a este propósito, ter em conta
a importância desse esforço, nomeadamente, para a
consecução do objectivo de coesão económica e social
na Comunidade ( ver ponto 3.2 abaixo ).
3.1.9. O Comité reputa os objectivos definidos no
âmbito do programa Altener de particularmente ambi
ciosos e é do parecer de que importa não sobrestimar
as reais possibilidades de efectiva consecução desses
objectivos . O baixíssimo crescimento das energias reno
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3.2.5 .
O Comité entende que o desenvolvimento em
grande escala das energias renováveis que o programa
Altener implica suscita diversas questões específicas que
importa igualmente referir.
3.3 . Impacto ambiental

váveis nos últimos anos, não obstante as numerosas

3.3.1 .
O Comité gostaria , em primeiro lugar, de cha
mar a atenção para o impacto ambiental negativo que
poderia resultar de tal desenvolvimento, impacto que
poderia , a prazo, contrabalançar, em grande medida ,
os efeitos benéficos que dele se esperam do ponto de

declarações de intenção, leva-o, pois , a manifestar um

vista da redução das emissões de C02.

certo cepticismo, nomeadamente quanto ao objectivo
de aumentar a contribuição das energias renováveis

para a cobertura da procura total de energia de cerca
de 4% em 1991 para 8% em 2005 .

3.1.10 . Mesmo na hipótese de ser possível atingir
este objectivo, tão-pouco é de sobrestimar o papel das
energias renováveis tanto no contexto da redução das

emissões de C02 como no quadro do abastecimento
energético da Comunidade.

3.1.11 . Quanto a este último ponto, cabe recordar
que, segundo as previsões, o consumo total de energia
na Comunidade deverá aumentar 20,7% até 2005 , ou

seja , de 1160 a 1400 milhões de tep , enquanto que,
na melhor das hipóteses, a contribuição das energias
renováveis para a cobertura destas necessidades adicio

nais no mesmo período será de apenas 4 % . Com efeito,
segundo as previsões mais recentes, o consumo total de
energia, entre 1990 e 2005, não deverá aumentar senão
um pouco mais do que 19% , passando de 1226 milhões
de tep para 1461 milhões de tep. Assim, a contribuição
das energias renováveis para a cobertura da procura
total de energia na Comunidade seria apenas de 7,4 %
(ver Energy in Europe — special issue — September
1992 — « A view to the future »).

3.3.2. Refira-se, a título exemplificativo, a poluição
sonora que poderia resultar da multiplicação dos aero
geradores, a degradação ambiental que o desenvolvi
mento da mini-hidráulica poderia provocar ou , ainda ,
a degradação do solo e das águas superficiais devido
ao desenvolvimento das talhadias de curta rotação e
das resinosas .

3.3.3 .
Com efeito, algumas das afirmações da Comis
são a este respeito devem ser encaradas com grandes
reservas . O Comité solicita que se proceda à avaliação
regular do impacto ambiental de um maior desenvolvi
mento das diversas energias renováveis e que os resulta
dos dessas avaliações sejam publicados e dados a conhe
cer ao público .

3.3.4. Estas considerações em nada alteram o ponto
de vista do Comité de que, nas actuais circunstâncias e
em muitos casos , as energias renováveis contêm um

potencial favorável no que diz respeito ao impacte
ambiental , o que apenas reforça o interesse económico
do seu desenvolvimento .

3.4. Produção de electricidade a partir das energias
renováveis no contexto do mercado interno da

energia

3.2. Energias renováveis e coesão económica e social
3.2.1 . Em contrapartida, o Comité gostaria de salien
tar a importância do desenvolvimento das energias
renováveis na perspectiva do reforço da coesão econó
mica e social na Comunidade .

A este respeito, os dados estatísticos disponí
veis não contribuem , dado o seu carácter global , para

3.2.2.

que se tenha uma visão real do estádio de desenvolvi
mento das energias renováveis nos diversos Estados
-membros e regiões da Comunidade, onde a sua contri
buição para o abastecimento de energia primária ultra
passa, em alguns casos, 10% .
3.2.3 .

A valorização das energias renováveis consti

tui, pois, um factor-chave de desenvolvimento econó
mico e social, especialmente nas regiões afastadas ou
periféricas da Comunidade, regiões que dispõem de

uma infra-estrutura energética pouco desenvolvida e ou
que beneficiam de um considerável potencial energético
endógeno explorável .

3.2.4. Estes aspectos foram também sublinhados em
diversos pareceres do Comité (ver, em particular, as
notas de pé-de-página n?s 1 , 2, 3 , p . 9).

3.4.1 .
Em segundo lugar, o Comité interroga-se
sobre as reais possibilidades de triplicar a produção de
electricidade a partir das energias renováveis e, especial
mente, a partir da mini-hidráulica , cuja contribuição
duplicaria entre 1991 e 2005 .
3.4.2 .
No parecer sobre a « Proposta de recomen
dação do Conselho aos Estados-membros tendo em
vista a promoção da cooperação entre empresas públi
cas de abastecimento de electricidade e produtores inde
pendentes », de Outubro de 1988 ( ver nota de pé-de
página n? 3 , p . 9 ), o Comité apoiou as iniciativas da
Comissão tendentes à criação de condições propícias
ao desenvolvimento da produção de electricidade a
partir das energias renováveis e apresentou diversas
sugestões nesse sentido .

3.4.3 .
Nesta conformidade, o Comité pronunciou-se
a favor da construção e exploração de minicentrais
hidráulicas . Não pode, pois , deixar de aprovar a elimi
nação dos obstáculos de ordem legislativa , regulamen
tar e administrativa que se lhe opõem .
3.4.4.
A eliminação destes obstáculos não é, todavia,
suficiente. Importa ter igualmente em conta que, na
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maior parte dos casos , particularmente no que respeita
à mini-hidráulica , a rentabilidade económica da pro
dução de electricidade a partir das energias renováveis
— se se tiverem unicamente em conta os custos directos

— só poder ser assegurada a prazo .

3.4.5 . A consecução do objectivo fixado pela Comis
são pressupõe, por consequência, que a electricidade
assim produzida possa ser vendida a um preço que
permita , pelo menos , cobrir os custos de investimento
e todos os custos directos . Põe-se, pois, a questão da
compatibilidade deste objectivo com os objectivos per
seguidos pelas propostas de liberalização do sector da
electricidade na âmbito da realização de um mercado
interno da energia mais aberto e mais competitivo .
3.4.6 .
Nestas condições , o Comité solicita que se
avalie o impacto da realização do mercado interno no
sector da electricidade sobre o desenvolvimento das

energias renováveis .
3.5 .

Desenvolvimento da biomassa e dos biocombustí
veis

3.5.1 .

A importância que a Comissão atribui à bio
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3.5.4.1 .
Esta percentagem, que pode considerar-se
relativamente elevada , teria justificado uma iniciativa
no sentido de eliminar os receios que o objectivo da
Comissão pode suscitar do ponto de vista ambiental e,
também, do ponto de vista da política de redução dos
subsídios à agricultura .

3.5.5 . Põe-se ainda a questão de saber, por um lado,
em que premissas assenta o objectivo fixado pela
Comissão, nomeadamente no que se refere à evolução
do parque de veículos a motor até 2005 e às previsões
de consumo de combustíveis, e, por outro lado , a forma
como ele se insere no quadro da « estratégia comunitária
para um desenvolvimento equilibrado do sector dos
transportes », desenvolvida pela própria Comissão no
Livro Verde relativo ao impacto dos transportes sobre
o ambiente [ doe . COM(92) 46 final )].
3.5.6 . A Secção considera que, no programa Altener,
ao mesmo tempo que se concedem incentivos às insta
lações-piloto no sector dos biocombustíveis para moto
res diesel, devem ter-se em consideração as instalações
industriais-piloto no sector dos aditivos oxigenados
para as gasolinas ( bioetanol ).
3.6 . Energia solar

massa e aos biocombustíveis leva também o Comité a

formular algumas observações .

3.5.2 .
O Comité recorda , antes de mais, que se pro
nunciou a favor do desenvolvimento da utilização dos
recursos agrícolas e florestais para fins energéticos,
nomeadamente para a produção de biocombustíveis .
[« Aumento da utilização dos recursos agrícolas e flores
tais nos sectores industriais não alimentares e da ener

gia : perspectivas abertas pela investigação e pela ino
vação tecnológica ». Parecer do Comité de 29 de Março
de 1990 (*); « Proposta de directiva do Conselho relativa
à taxa do imposto sobre consumos específicos aplicável
aos combustíveis para motores de origem agrícola ».
Parecer do Comité de 26 de Maio de 1992 (2).]
3.5.3 . Ainda que favorável à exploração das sinergias
possíveis entre a política agrícola comum e a política
energética, o Comité advertiu do « perigo de eventuais
práticas agrícolas prejudiciais para o meio rural, que
poderão pôr em causa o tecido agrícola e lesar o
ambiente » ( 1 ).

3.5.4. A este respeito, o Comité regista que a pro
posta de Decisão indica claramente que, para a conse
cução do objectivo fixado pela Comissão, isto é, obter
para os biocombustíveis uma parte de mercado de
5% do consumo total dos veículos a motor, seriam

3.6.1 .
A utilização da energia solar é bastante dife
rente nas diversas regiões da Comunidade Europeia.
Esta diferença não existe apenas, como seria de esperar
por razões climáticas, entre os países do Sul e os países
do Norte. Mesmo entre os países do Sul se observam
grandes diferenças , podendo, pois , falar-se de um pro
nunciado desnível Oriente/Ocidente. Em primeiro lugar
surge a Grécia , bastante destacada dos países que se
lhe seguem e que são a França e a Itália . Em Espanha ,
a utilização da energia solar é extremamente reduzida .
O mesmo se verifica em relação à produção de colecto
res solares .

3.6.2.
O Comité recomenda à Comissão que analise
as razões destas diferenças através de estudos apropria
dos e defina estratégias de introdução da energia solar
no mercado, especialmente nos países do Sul que menos
a utilizam .

4. Observações na especialidade sobre a proposta de
Decisão

4.1 .
O Comité aprova a proposta de Decisão, desde
que sejam tidas em conta as observações e propostas
de alteração ou complementares que passa a enunciar.
4.2 . Aspectos orçamentais

necessários , neste momento , 7 milhões de hectares para

produzir 11 milhões de tep . Este número representa
cerca de 5,5% da superfície agrícola útil da Comuni
dade, avaliada em 128 080 milhões de hectares cf. Rela
tório de 1992 sobre a situação da agricultura na Comu
nidade — Comissão das Comunidades Europeias —

4.2.1 .

O Comité constata , em primeiro lugar, que

não foi ainda fixado, nem mesmo a título indicativo, o
montante das dotações a atribuir a algumas acções de

apoio financeiro, bem como às acções de cooperação
com países terceiros .

1992 .

4.2.2 .

Assim , surpreende-o o facto de a proposta

não conter qualquer disposição relativa às implicações
( 1 ) JO n? C 124 de 21 . 5 . 1990, p . 47 .
(2 ) JO n? C 223 de 31 . 8 . 1992, p . 1 .

orçamentais das acções de desenvolvimento dos bio
combustíveis , apesar da prioridade que lhes é atribuída .
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4.2.3 .

O Comité verifica , em segundo lugar, que

a própria proposta de Decisão não contém qualquer
disposição que especifique o montante das dotações, a
cargo do orçamento comunitário, consideradas necessá
rias para a execução do programa . O montante de 40
milhões de ecus que figura no documento da Comissão,
e respectiva repartição, é apenas mencionado a título
indicativo, para além de se tratar de um montante de
carácter parcelar.
4.2.4.

A Comissão justifica a ausência desta disposi

ção com a sua preocupação em preservar uma margem

negocial com os diversos órgãos da autoridade orça
mental , a fim de obter anualmente as dotações que

considere necessárias para a execução do programa .
O Comité receia, contudo, que o financia
mento do programa Altener fique sujeito às con

4.2.5 .

tingências do processo orçamental caso não haja um
verdadeiro empenhamento político dos Estados-mem
bros a favor do desenvolvimento das energias renová
veis que encontre tradução prática , nomeadamente no
plano financeiro, na decisão a adoptar.
4.2.6.

O Comité interroga-se, ainda, sobre se esta

opção da Comissão não será susceptível de pôr em
dúvida a determinação da Comunidade e dos seus Esta
dos-membros para contribuírem, efectiva e significati

vamente, para a redução das emissões de C02, nomea
damente através de um compromisso firme a favor das
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4.3.2 .
Considera, ainda, que cada uma das acções
que beneficiem deste financiamento deverão ser objecto
de relatórios regulares sobre a respectiva execução,
nomeadamente para que seja possível assegurar a boa
gestão das dotações comunitárias .
4.4. Avaliação dos resultados do programa

4.4.1 . O Comité verifica que a Comissão não fixou
qualquer objectivo quantificado de aumento da contri
buição das energias renováveis para a cobertura total
da procura de energia primária até 1997, isto é, até ao
termo do programa Altener.
4.4.2.
Coloca , por consequência , a questão de em
que bases se poderão avaliar os progressos obtidos na
realização dos objectivos fixados para 2005 .

4.4.3 .
O Comité propõe ainda que, no termo do
programa , se proceda à avaliação :
— do impacto ambiental das acções nacionais e comu
nitárias , sempre que tal se mostre adequado,
— da contribuição do programa para a realização do
objectivo de reforço da coesão económica e social
na Comunidade .

energias renováveis .

4.5 . Apresentação ao Comité Económico e Social dos
relatórios previstos no artigo 8°

4.3 . Acções que beneficiarão de financiamento comu

4.5.1 .

nitário

O Comité solicita que o artigo 8? da proposta

4.3.1 . O Comité solicita que a decisão especifique os
critérios e modalidades de selecção das acções que

de Decisão seja alterado de forma a incluir o Comité
entre os destinatários do relatório intercalar, cuja elabo
ração está prevista para o terceiro ano do programa ,
bem como do relatório de avaliação dos respectivos

beneficiarão de financiamento comunitário .

resultados .

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativa a transferências de
substâncias radioactivas na Comunidade Europeia
(93/C 19/04)

Em 28 de Julho de 1992, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 31? do Tratado que institui
a Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom), consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada.

A Secção da Energia, dos Assuntos Nucleares e da Investigação, incumbida da preparação
dos trabalhos do Comité sobre esta matéria , emitiu parecer em 30 de Outubro de 1992 . Foi
relator Paul Flum .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou , por unanimidade, o parecer que segue .
1 . Introdução

3 . Observações na especialidade

1.1 . A Comissão apresentou, em 23 de Julho de
1992, uma proposta de regulamento (CEE) do Conselho

3.1 .
O Comité entende que o formulário constante
do Anexo 1 deverá ser concebido de forma a garantir
uma identificação única para cada processo de trans
ferência e, assim, permitir, a qualquer momento, um
controlo pelas instâncias nacionais competentes.

relativa a transferências de substâncias radioactivas na

Comunidade. O regulamento tem como objectivo man
ter o nível de protecção radiológica após a supressão
dos controlos fronteiriços internos em 1 de Janeiro de
1993 .

3.2 .

O Comité salienta , uma vez mais, a necessidade

2. Observações na generalidade

de a documentação relativa a cada processo de trans
ferência incluir as seguintes informações :

2.1 .
O Comité saúda a iniciativa da Comissão, suge
rindo que sejam tidos em conta os seguintes aditamen

— forma e qualidade do acondicionamento e quanti

tos e observações .

2.2. Com a supressão dos controlos nas fronteiras
internas deverá ser previsto um sistema único de con
trolo tanto nas fronteiras externas como a nível interno,

a fim de evitar os riscos ligados aos transportes das
substâncias em questão .

2.3 .

O Comité pede à Comissão para verificar se

as directivas relativas à transferência de substâncias

radioactivas foram transpostas e estão a ser aplicadas
pelos Estados-membros . Caso tal verificação revele que
a transposição e a aplicação das directivas estão ainda
incompletas, a Comissão deveria, segundo o Comité,
tomar imediatamente medidas adequadas .

dade de combustíveis nucleares,

— potência da dose de radiação,

— nome do responsável de radioprotecção e indicação
do fim a que se destinam as matérias.
3.3 .
O Comité insiste no facto de que esta exigência
exclui uma declaração global para vários processos
de transferência , ou seja , cada transferência deve ser
documentada individualmente .

3.4.

A redacção do artigo 7? não é clara. Deve, pois,

ser reformulada de modo a não suscitar dúvidas .

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho que introduz medidas comunitárias para
o controlo de determinadas doenças de peixes
(93/C 19/05)

Em 2 de Julho de 1992, o Conselho das Comunidades Europeias decidiu, nos termos do
artigo 1989 do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité
Económico e Social sobre a proposta supramencionada.

A Secção da Agricultura e Pescas, incumbida da preparação dos trabalhos do Comité sobre
esta matéria, emitiu parecer em 3 de Novembro de 1992. Foi relator Hans-Jiirgen Wick.

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o presente parecer.
1 . O Comité saúda a proposta de directiva do Con
selho que introduz medidas comunitárias para o con
trolo de determinadas doenças de peixes, que têm como
objectivo limitar as consequências e a propagação das

2.8 . O Comité observa que qualquer excepção à
política de não vacinação pode ser perigosa, só devendo
ser autorizada se acompanhada de disposições de segu
rança e garantias científicas muito precisas .

doenças em questão .

2. Observações na generalidade

2.9 .
O Comité congratula -se com a proposta de har
monização do diagnóstico destas doenças a nível comu
nitário e com o facto de este diagnóstico ser confiado

2.1 .

a laboratórios autorizados. Aprova, além disso, que
estes trabalhos sejam coordenados por um laboratório

Dado que os peixes de aquicultura coabitam na

água num espaço muito limitado, certas doenças de
peixes, uma vez declaradas, podem assumir rapida
mente carácter epizoótico. O que significa que unidades
populacionais inteiras podem, em pouco tempo, con
trair a doença , provocando perdas consideráveis.
2.2 .

Devido às características naturais do sector, o

controlo das doenças de peixes mostra-se muito mais

difícil do que o controlo das doenças dos animais de
criação .

2.3 .

O Comité considera necessário controlar rapida

mente estas doenças de peixes, sem o que será posta
em perigo a viabilidade económica das explorações.

de referência .

2.10.
O Comité chama a atenção para a necessidade
de se dispor de um número suficiente de laboratórios ,
porque os diagnósticos definitivos deverão ser elabora
dos muito rapidamente de modo a impedir a propa
gação da doença em caso de suspeita de infecção. Por
conseguinte, parece igualmente necessário pôr à disposi
ção pessoal competente em número suficiente .
2. 1 1 .

Neste contexto, o Comité solicita à Comissão a

apresentação de dados estatísticos sobre a importância
económica da aquicultura e o papel desta no sector das
pescas .

2.4.

Dado que os peixes são comercializados tanto

no interior como no exterior da Comunidade, é no

mínimo indispensável aplicar na Comunidade medidas
uniformes de luta contra as doenças em questão . Neste
contexto, o Comité considera também desejável estabe
lecer contactos com os países da Associação Europeia
de Comércio Livre ( AECL).

2.5 . O Comité congratula-se com a intenção de erra
dicar da Comunidade doenças particularmente conta

2.12. O Comité verifica que a presente directiva do
Conselho que introduz medidas comunitárias para o
controlo de determinadas doenças de peixes constitui a
sequência lógica da Directiva do Conselho de 28 de
Janeiro de 1991 relativa às condições de polícia sanitária
que regem a introdução no mercado de animais e produ
tos da aquicultura . A este propósito, remete para o seu
parecer de 19 de Setembro de 1990 ( ] ).

giosas .

2.13 .

2.6. As doenças endémicas devem ser erradicadas das
zonas e explorações oficialmente reconhecidas como
indemnes de epizootias e urgentemente combatidas nas
outras explorações .

O Comité chama ainda a atenção para o seu

parecer (2) sobre a proposta de decisão do Conselho
que cria uma acção financeira da Comunidade com
vista à erradicação da necrose hematopoiética infec
ciosa ( NHI ) dos salmonídeos na Comunidade [doe .
COM(89) 502 finall .

2.7. O Comité congratula-se com a proibição gené
rica da vacinação, dado que, aquando da vacinação dos
peixes, não está totalmente excluído que a vacina se

propague na água, contaminando assim outras espécies.

(•) JO n9 C 332 de 31 . 12. 1990, p. 105 .
(2) JO n9 C 124 de 21 . 5 . 1990, p . 3 .
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2.14. O Comité sugere que a Comissão conceda
ajuda financeira a programas de erradicação considera

3.4. Artigo 39

dos necessários .

O início do artigo deveria ter a seguinte redacção :

2.15 . O Comité sugere a elaboração de um estudo
económico que reúna os vários conhecimentos disponí
veis a nível da Comunidade em matéria de contágio e
propagação das doenças de peixes, incluindo conheci
mentos sobre peixes resistentes às doenças. Os resulta
dos de tal estudo deveriam servir de base para fomentar
o desenvolvimento da investigação científica sobre as
doenças dos peixes .
2.16 .

« Todas as explorações em que se cultivem , mante
nham ou capturem peixes ... »
Relativamente às doenças da Lista I , deveriam ser in
cluídas as explorações que, enquanto explorações de
pesca fluvial ou marítima , só capturam peixe em liber
dade (que pode estar infectado ou ser portador de
doenças ) porque, caso contrário, seria impossível apli
car as disposições da alínea c) do n9 1 do artigo 69.

O Comité toma nota da existência , na Comis

são, de um Comité Consultivo que se ocupa igualmente

da aquicultura e considera importante que nele estejam
representados todos os meios económicos e sociais liga

3.5 . N9 2 do artigo 39

dos a esta actividade .

O Comité propõe a expressão « registar » em vez de
« manter um registo ». Isto permitirá diferentes proces
sos aprovados nos vários Estados-membros .

2.17. O Comité chama a atenção para o facto de a
proposta da Comissão não indicar sempre os gâmetas

quando se refere aos peixes e aos ovos. A fim de evitar
mal-entendidos , deveriam ser introduzidas as corres

3.6 . Artigo 49

pondentes alterações .

2.18 . A leitura de alguns artigos da proposta da
Comissão (em especial os artigos 59, 109 e 139) torna
clara a necessidade de se proceder à harmonização das
diferentes versões linguísticas do documento .
3 . Observações na especialidade

Conviria referir, no n9 2, que o artigo 59 só diz respeito
às doenças de peixes enumeradas na Lista I.
3.7 . N9 2 do artigo 89

O Comité considera despropositada uma excepção para
os peixes de espécies que não são portadoras e propõe,
por consequência, a supressão do número.

3.1 . Artigo I o-

O Comité aponta que a proposta da Comissão se limita
a medidas para controlo de determinadas doenças de
peixes e não trata dos moluscos. O Comité propugna
que sejam previstas, o mais brevemente possível, numa
directiva especial, medidas correspondentes destinadas

3.8 . N9 3 do artigo 109

aos moluscos .

Conviria aqui referir a necessidade de garantir, por
ocasião do transporte, que nenhum agente patogénico
possa provir do próprio meio de transporte.

3.2. Artigo 29

3.9 . N9 1 do artigo 139

Conviria retomar aqui as definições do artigo 29 da

Deveria ser preceituada a proibição de vacinas vivas .

Directiva do Conselho de 28 de Janeiro de 1991 relativo

às condições de polícia sanitária que regem a introdução
no mercado de animais e produtos da aquicultura, dado
que a presente directiva faz frequentemente referência
àquelas definições.
3.3 . N9 3 do artigo 29

O Comité propõe a seguinte redacção :

3.10. Artigo 159

O Comité verifica que, com o procedimento de Comité
proposto, se assiste a um afastamento dos processos
que até agora têm orientado as regulamentações veteri
nárias, tornando-se impossível qualquer influência polí
tica no estabelecimento das medidas necessárias .

« Peixes suspeitos de estarem infectados :

Peixes que apresentam sintomas clínicos ou lesões
post-mortem e reacções positivas em testes de labo
ratório que indiquem a presença possível de uma

doença da lista I ou II ».

Esta redacção indica claramente que a suspeita de infec
ção não é declarada com base em meras suposições.

Tal como no passado, deveria ser conferido aos Esta
dos-membros um direito de intervenção . O processo

proposto limita-se porém, a prever a audição dos Esta
dos-membros, razão por que o Comité considera neces
sária uma decisão do Conselho, ou pelo menos do
Comité Veterinário Permanente, em conformidade com

o processo até agora seguido.
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Anexo
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Deveria ser retomado , como anexo, o Anexo A da

às condições de polícia sanitária que regem a introdução
no mercado de animais e produtos da aquicultura,
dado que, na regulamentação ora em análise, se faz
frequentemente referência às doenças de peixes constan

Directiva do Conselho de 28 de Janeiro de 1991 relativa

tes do citado Anexo .

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro 1992 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes
biológicos durante o trabalho
(93 / C 19/06)

Em 10 de Agosto de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 118? A do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada .
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, encarregada de
preparar os trabalhos sobre esta matéria, emitiu parecer em 19 de Novembro de 1992, sendo
relator T. Etty .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.
1 . Introdução

1.1 . A proposta de Directiva em apreço visa alterar
a Directiva 90/679/CEE relativa à « protecção dos traba
lhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes

biológicos durante o trabalho », que constituiu uma das
directivas específicas no âmbito da Directiva-Quadro
89/391 /CEE relativa à « aplicação de medidas destina
das a promover a melhoria da segurança e da saúde dos
trabalhadores no trabalho ». O Comité emitiu parecer
sobre a Directiva 90/679/CEE , ainda como proposta,

1.2 .
O presente projecto de alteração da Directiva
90/679/ CEE já vinha anunciado no texto da Directiva ,
cujo artigo 18? prevê que, no prazo de seis meses a
contar da data da sua aplicação, isto é, até 28 de Maio
de 1994, o Conselho estabelecerá uma primeira lista de
agentes biológicos dos grupos 2, 3 e 4.
1.3 .
O Anexo III da Directiva 90/679/ CEE, que inclui
unicamente a lista de bactérias, vírus, parasitas e fun
gos, foi apresentado pela Comissão acompanhado de
notas sobre a aplicação do esquema .

em Dezembro de 1988 .

(') JO n? C 217 de 24. 8 . 1992, p . 32.

1.4.
No parecer de Dezembro de 1988 o Comité
não fez observações sobre as partes mais relevantes da
proposta que viria a tornar-se a Directiva 90/679/ CEE .
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1.5 . O Comité chama a atenção para o facto de
que o Comité Consultivo para a Segurança , Higiene e
Protecção da Saúde no Local de Trabalho considerou
positivos anteriores projectos relativos à proposta agora
apresentada pela Comissão, embora tivesse apontado
algumas lacunas tanto em relação à proposta de classifi
cação como à lista de agentes biológicos .

2. Observações na generalidade
2.1 .
O Comité congratula -se com a proposta de alte
ração da Directiva 90/679/CEE . Regista a garantia dada

pela Comissão de que a lista reflecte o estado actual dos
conhecimentos. Reconhece que poderão ser efectuados
aditamentos e alterações à lista de agentes em função
de futuras informações, que deverão ser objecto de
análise prévia da Comissão e dos peritos nacionais .
Com vista a uma rápida evolução na matéria , o Comité
evoca as disposições relativas à adaptação ao progresso
técnico estabelecidas no artigo 19? da Directiva-Quadro
89/391 / CEE .

2.2 .

O Comité acentua que o presente instrumento

jurídico bem como a Directiva original 90/679/CEE se
referem especificamente à protecção dos trabalhadores
contra os riscos decorrentes de agentes biológicos no
trabalho . O Comité verifica que a distinção entre a

exposição motivada pela profissão e exposições devidas
a outras circunstâncias exige uma definição cuidadosa,

que se poderá tornar ainda mais complexa em virtude
da existência de regimes diferentes de Estado-membro
para Estado-membro.
2.3 .

O Comité considera fundamental que se promo

vam importantes medidas de protecção a categorias
específicas de trabalhadores (nomeadamente grávidas,
mas também outros grupos vulneráveis), evitando, no
entanto, que elas coincidam ou colidam com outros
instrumentos comunitários . Deveria ser submetido à

Comissão, para apreciação pelos peritos, o aditamento
à lista de outras notas especiais (por exemplo, P : Risco
especial para as grávidas e C : Risco específico de
cancro ).

2.4.

O Comité considera importante que, sempre

que se determinarem novas medidas de protecção, elas
sejam introduzidas rapidamente. Sabe-se que está a

3.2.

N9 C 19/ 17

Não foram considerados nesta primeira lista os

microrganismos geneticamente modificados . O Comité
foi informado de que a Comissão tenciona incluí -los
numa futura extensão da lista do Anexo III , o que, para
o Comité, parece ser um objectivo de muito difícil
realização . Embora se revista de grande importância
a aplicação de medidas adequadas de protecção dos
trabalhadores sujeitos no seu local de trabalho à exposi
ção a tais agentes biológicos , o Comité duvida de que
uma lista de classificação semelhante à agora apresen
tada constitua o instrumento apropriado .

3.3 . A lista proposta baseia -se nos efeitos dos agentes
biológicos sobre trabalhadores saudáveis. Nas Obser
vações na Generalidade, o Comité abordou os grupos
especiais de risco, em particular, as mulheres grávidas
ou aquelas que o pretendam vir a estar . Dever-se-ia dar
a máxima atenção à prestação de informação adequada
aos trabalhadores que desempenham a sua actividade
nas empresas em causa . Este aspecto não é totalmente
abrangido pelo artigo 109 nem pelo n? 6 do artigo 14?
da Directiva original .

3.4.
O Comité prevê dificuldades relativamente à
indicação especial « Vacinação recomendada » incluída

na lista proposta . É certo que a Comissão não pode
ir além do disposto no artigo 14? da Directiva
90/679/ CEE , e poder-se-á questionar se esse artigo exige
a vacinação dos trabalhadores que ainda não estão
imunizados contra o agente biológico a que estão ou

poderão estar expostos. Também não está definido
quem suportará os custos da vacinação. O Comité
considera que este ponto necessita de ser clarificado .
Além disso, o Comité está interessado em que a vaci
nação seja posta à disposição dos trabalhadores
expostos .

3.5 . A lista de empresas incluída na Ficha de Impacte
anexa à proposta da Comissão não é idêntica à referida
no Anexo I da Directiva 90/679/ CEE (« Lista indicativa

de actividades »). Em particular, o trabalho agrícola
não é referido na lista da Ficha de Impacte . O Comité
observa que muitas das empresas do sector agrícola são
de pequena e média dimensão .
3.5.1 .
O Comité está consciente de que a proposta
da Comissão apenas trata do Anexo III . Suscita , no
entanto, a questão, em complemento ao ponto anterior,

ser desenvolvido intenso trabalho na preparação de

de saber se a « Lista indicativa de actividades » do

vacinas .

Anexo I se mantém adequada .

3 . Observações na especialidade
3.1 .

Verificou-se haver discrepâncias entre a versão

3.6 . Segundo o Comité, dever-se-ia esclarecer que as
listas de empresas são apenas indicativas e que o
artigo 3? da Directiva 90/679/CEE exige uma avaliação
dos riscos em relação às « actividades em que os trabal
hadores estejam ou possam estar expostos a agentes

em língua inglesa e a versão em língua francesa da
proposta da Comissão . Foi assegurado ao Comité que a
maior parte das diferenças entre as versões nas diversas
línguas, que eram motivo de dificuldades, já foram

biológicos em consequência do seu trabalho ». Neste
contexto, o Comité vê na lista de classificação um
instrumento valioso a ser utilizado na avaliação dos

corrigidas .

riscos .
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3.7. Finalmente, o Comité, embora reconheça que a
inclusão em categorias de risco dos agentes biológicos
ainda por identificar é feita com a intenção de proteger,
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implicações desse procedimento, estabelecendo como
princípio, numa directiva, a validade científica e o lugar
respectivos.

recomenda que a Comissão se disponha a examinar as
Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativa à adaptação ao mercado
interno da profissão de agentes aduaneiros e despachantes
(93/C 19/07)

Em 13 de Agosto de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 198? do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, encarregada de
preparar os trabalhos sobre esta matéria, emitiu parecer em 19 de Novembro de 1992, sendo
relator R. Muller .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou, por maioria, com uma abstenção, o seguinte parecer.
1 . Observações na generalidade

1.3 .

Neste contexto, tanto a Comunidade Europeia

no seu todo, como cada um dos Estados-membros e

lhões de ecus e abrange mais de 16 000 empresas com

das regiões mais afectadas partilham a responsabilidade
de gerirem o período de transição, com plena consciên
cia dos problemas sociais . No âmbito das medidas
comunitárias existentes financiadas pelo Fundo Social
Europeu e pela iniciativa Interreg foram já autorizadas
somas consideráveis, destinadas a facilitar a transição .
Além disso, deve-se saudar a Comissão pelo facto de
ter assimilado a desempregados de longa duração os
agentes aduaneiros comunitários que tenham perdido
o seu emprego . Contudo, o facto de este orçamento
especial , que inclui medidas complementares urgentes ,
ter sido agora proposto indica que existe um sério mal
-estar e que, talvez a Comunidade, mas também os
Estados-membros , as regiões e os sectores directamente
afectados não se tivessem preparado para a inevitável

239 000 trabalhadores. Está estimado em 63 100 (cerca

redução de emprego e de actividade económica .

de 25% ) o número de postos de trabalho que serão
suprimidos, o que provocará problemas específicos rela
tivamente à reconversão, à adaptação e à reafectação a
um emprego dos trabalhadores mais idosos atingidos.

1.4.
A proposta da Comissão é, por conseguinte,
aprovada em princípio, tendo , no entanto, sido alvo
das críticas de certos quadrantes por a sua introdução

1.1 . Sob reserva das observações infra produzidas, o
Comité congratula-se com a proposta de regulamento.

1.2.

Há que realçar que a eliminação das fronteiras

fiscais e dos controlos aduaneiros intracomunitários em

1 de Janeiro de 1993 é uma consequência directa da
realização do mercado único decidido no âmbito do
Acto único Europeu . Serão consideráveis as repercus
sões que daí advirão para os agentes aduaneiros, cuja
actividade está relacionada com as formalidades alfan

degárias e que actuam como intermediários entre as
alfândegas e os operadores económicos. O sector, a
nível comunitário, movimenta anualmente 5 694 mi
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ser demasiado tardia . [Há que referir que o Comité
Económico e Social já chamou a atenção para o pro
blema no parecer anterior de 27 de Fevereiro de 1991
sobre o programa Matthaeus { l ) .] Ela suscita também
a questão de saber até que ponto as empresas que
reagiram em devido tempo, promovendo a reestrutu
ração, a reconversão e a reorganização do seu pessoal ,

não serão penalizadas pela presente proposta, que entra
em vigor em 1 de Janeiro de 1993 . O Comité apela
instantemente à Comissão para que actue de um modo
flexível na atribuição de verbas destinadas a apoiar as
empresas que já tomaram medidas agora consideradas

« elegíveis » no âmbito da Proposta e que ainda se
ressentirão , em 1993 , em termos de emprego e de activi
dade económica . O Comité entende que, também neste
contexto , se poderão financiar ainda , através do fundo
especial aquelas medidas que merecem ser desenvolvi
das, na medida em que elas terão início, em condições

N? C 19/ 19

cooperar no sentido de responder a este desafio e de que
alguns não o consideram como uma simples questão a
ser resolvida pelas « forças de mercado ».

2.3 . Artigo 2?

Foi garantido ao Comité que as medidas apresentadas
são passíveis de uma interpretação lata e que o alcance
e a diversidade das intervenções dependem da partici
pação dos Estados-membros. O Comité considera que
o envolvimento dos parceiros sociais nas fases de con

cepção, aplicação e avaliação é fundamental para o
êxito de tais intervenções.

normais , em 1993 , mas só estarão concluídas em 1994.

2.4. Artigo 3o.

1.5 . O Regulamento deverá ser transposto rapida
mente; qualquer atraso, a acontecer, implicaria uma

A totalidade do território da Comunidade pode ser
elegível . Foi garantido ao Comité que a Comissão dis
põe de recursos suficientes para tratar os pedidos espe

ineficácia total .

1.6 .
O Comité incita a Comissão a alargar o âmbito
das medidas de apoio e, em particular, das novas ajudas
definidas no Orçamento para 1993 , de forma a incluir
os trabalhadores por conta de outrem entre os beneficiá
rios directos desta acção. Poder-se-ia, por exemplo,
considerar a atribuição de subsídios de mobilidade aos
agentes aduaneiros que pretendam permanecer no sec
tor, mas noutro local de trabalho . A par do apoio
de tipo « social » e « técnico » destinado às pequenas
empresas afectadas, poderia também existir um apoio
« económico » (por exemplo, subsídios directos ,
empréstimos em condições favoráveis , etc .) para as
empresas que tentassem diversificar a sua actividade.
1.7 .
O Comité realça que são , em particular, as
pequenas e médias empresas que se encontram numa
situação de crise, da qual não são culpadas , mas que é
devida , antes , à unificação europeia .

2. Observações na especialidade

rados e que isso será feito em conjunto com as interven

ções no âmbito do FSE e do Interreg relativas à gestão.
O Comité está persuadido de que as partes interessadas
têm um acesso mais fácil ao FSE do que ao Interreg.
Defende, pois, neste contexto, a adopção de medidas
que facilitem o acesso ao programa Interreg. O Comité
insta, por conseguinte, a que seja dado igual tratamento
tanto às regiões menos desenvolvidas como às zonas
industriais em declínio .

2.5 . Artigo 4o.

Atendendo ao grande número de pequenas empresas,
de trabalhadores independentes e de empregados envol
vidos , o Comité gostaria de realçar a necessidade de se
proceder, o mais rapidamente possível, ao reembolso
dos projectos que tenham sido devidamente analisados .
O pagamento poderia , também , ser efectuado através
das representações profissionais . Reitera igualmente o
ponto de vista (ver ponto 1.4) de que as empresas e as
sucursais que já tomaram medidas agora consideradas
« elegíveis » no âmbito da proposta e que ainda se
ressentirão, em 1993, em termos de emprego e de activi
dade económica tenham direito ao apoio previsto no

2.1 . Orçamento

programa .

O Comité considera que é necessário um orçamento
especial de, pelo menos, 30 milhões de ecus.

2.6 . Artigo 5?

2.2 . Artigo I o-

O Comité concorda com e insiste na taxa de intervenção
proposta, realçando, no entanto, que se deve garantir
a adicionalidade .

O Comité sente-se mais tranquilo por a Comissão , em
colaboração com os Estados-membros, já ter quantifi
cado as zonas geográficas que serão mais atingidas pela
eliminação das fronteiras . O Comité pretende obter a
garantia de que todos os Estados-membros estão a
(') JO n? C 102 de 18 . 4. 1991 , p . 5 .

2.7 . Artigos 6o. e 7o.

O Comité defende que a Comissão considere a possibili
dade de estabelecer, dentro dos limites de um procedi
mento de análise adequado, prazos mais flexíveis para
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as contribuições. A data-limite para a apresentação dos
pedidos não deverá funcionar como prazo de

2.9 . Artigo 99

prescrição .

Deverá ser elaborado um relatório formal de avaliação,
que será comunicado tanto ao Parlamento Europeu
como ao Comité Económico e Social . A avaliação deve
ria incluir uma apreciação do domínio social .

2.8 . Artigo 8°

O Comité considera desejável que se defina com preci
são o conceito de « assistência técnica ». Por exemplo,
deveria ser também incluído neste âmbito o apoio dado

por peritos que prestam assistência às empresas através

Os parceiros sociais deverão estar também envolvidos
nesta concertação .

de medidas de acompanhamento .

2.10. Artigo 10°.

O Comité congratular-se-ia se o montante dessas inter
venções se pudesse cifrar em 5 % da dotação orçamental
total prevista no âmbito do presente regulamento.

O Comité defende que os pagamentos sejam efectuados
com brevidade, ainda mais se os requerentes forem
pequenas e médias empresas .

Feito em Bruxelas, em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho que prorroga para 1993 a
aplicação dos Regulamentos (CEE) n? 3831/90, (CEE) n? 3832/90, (CEE) n? 3833/90, (CEE)
n9 3834/90, (CEE) n? 3835/90 relativos à aplicação de preferências pautais generalizadas ,
para o ano de 1991 , a certos produtos originários de países em desenvolvimento e completa
a lista dos beneficiários destas preferências
(93 /C 19/08 )

Em 22 de Outubro de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 1989 do
Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada .

A Secção das Relações Externas, da Política Comercial e do Desenvolvimento, incumbida da
preparação dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 5 de Novembro
de 1992 ( relator : H. Giesecke).

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité adoptou por maioria
e uma abstenção o presente parecer.

1 . O Comité Económico e Social apoia mais uma
vez a prorrogação do esquema vigente em 1992 para o
sistema de preferências pautais generalizadas (SPG), na
renovada e veemente expectativa de que o Uruguay
-Round do GATT conheça quanto antes um desfecho
positivo, e com ele possa ser concluída a revisão do
sistema para os anos noventa . O Comité já se pronun

ciou em pormenor sobre esta revisão (*).
2. O Comité acolhe com especial satisfação o facto
de, na prorrogação para 1993, terem sido abrangidos
pelo SPG, depois dos Estados bálticos, os onze países
que constituem a CEI e a Geórgia. Esta inclusão vai ao
encontro da proposta formulada pelo Comité no pare
cer supra referido .
3 . O Comité apoia também o alargamento do elenco
dos países menos avançados a mais sete países, de
harmonia com a Lista das Nações Unidas .
4.

Neste contexto , o Comité reitera , contudo, o seu

entendimento de que a eficácia do sistema das preferên
cias pautais deve ser reforçada e, para tanto, reduzido
o número de países favorecidos, segundo critérios pro
postos pelo Comité í 1 ).
(') JO n? C 69 de 18 . 3 . 1991 , p . 36 .

5.
O Comité saúda ainda a possibilidade de cumu
lação de origem dentro da CEI e Geórgia. A divisão do
trabalho herdada da União Soviética poderia, entre
tanto, ser apoiada de forma ainda mais eficaz com o
modelo de cumulação previsto na Convenção de Lomé.
6.
O Comité apoia a decisão da Comissão de, tendo
em vista a realização do mercado interno , substituir os
contingentes pautais repartidos pelos Estados-membros
por montantes livres de direitos fixos . O Comité associa
a esta nova tarefa de gestão que a Comissão chamou a
si a expectativa de um processamento mais rápido e de
um melhor aproveitamento a favor dos países beneficiá
rios e dos respectivos importadores .
7 . O Comité considera adequadas as grandes linhas
da regulamentação proposta para os produtos sensíveis ,
à luz das experiências até à data colhidas no Leste .
Seria , no entanto , desejável torná-la menos restritiva
em certos casos específicos .
8.
O Comité espera que tanto a Comissão como os
governos e as administrações dos Estados-membros
farão o necessário para que o novo sistema de gestão
do SPG possa quanto antes demonstrar a sua eficácia .

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre o consumidor e o mercado interno

93/C 19/09)

Em 26 de Novembro de 1991 , o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do artigo
24? do Regulamento Interno, elaborar um parecer sobre o consumidor e o mercado interno.

O Comité incumbiu a Secção do Ambiente, da Saúde Pública e do Consumo de preparar os

correspondentes trabalhos .

A pedido desta Secção, o Comité, na reunião plenária de 1 e 2 de Julho de 1992, decidiu,

nos termos do n? 3 do artigo 20? do Regulamento Interno, transformar o relatório de

informação em aditamento ao seu parecer de iniciativa sobre «A realização do mercado
interno e a protecção dos consumidores ».

A Secção do Ambiente, da Saúde Pública e do Consumo emitiu parecer em 24 de Novembro
de 1992 ( relator : M. Ataíde Ferreira; co-relatores : K. de Knegt e G. Proumens).
Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social

adoptou por maioria , com três abstenções, o parecer que se segue.
1 . Introdução
1.1 .

O Comité emitiu , em 26 de Setembro de 1991 ,

um parecer de iniciativa sobre o mercado interno e a

protecção dos consumidores ( ! ). Por razões atinentes ao
procedimento de adopção dos pareceres pelo Comité,
aquele texto confere prioridade aos aspectos políticos
da promoção dos interesses dos consumidores no qua
dro da realização do mercado interno , sem analisar
em pormenor o conteúdo das políticas comuns com
impacto sobre os consumidores .

cando a politica comunitaria do consumo em pé de
igualdade com as outras políticas comuns , e, em espe
cial , a do mercado interno . O mesmo preceito prevê,
também , que o Conselho , para adoptar medidas especí
ficas, recorra ao procedimento de codecisão com o
Parlamento Europeu e consulta o Comité Económico e
Social . Reza o artigo 129? A :
« 1.
A Comunidade contribuirá para a realização
de um nível elevado de protecção dos consumidores,
através de :

1.2. No aludido parecer, o Comité exortava os Esta
dos-membros a reconhecerem explicitamente, no Tra
tado da União Política , a competência das instituições
comunitárias para agirem no domínio da protecção

a ) Medidas adoptadas em aplicação do artigo
100? A no âmbito da realização do mercado

dos consumidores . Vincava, também , ser necessária a
consulta sistemática do Comité sobre questões de polí

b) Acções específicas de apoio e complemento à

interno ;

política seguida pelos Estados-membros em
defesa da saúde, da segurança e dos interesses
económicos dos consumidores e para lhes facul
tar uma informação adequada .

tica dos consumidores , visto que a sua composição e o
seu funcionamento fazem dele a instância privilegiada
de diálogo entre os profissionais e os consumidores .

1.3 .
O Comité congratula-se com o facto de o Tra
tado de Maastricht, assinado em 7 de Fevereiro de 1992,

responder às preocupações expressas no falado parecer
de iniciativa, pois que o artigo 3? prevê várias acções a
empreender para alcançar os objectivos definidos pela
Comunidade, entre as quais uma contribuição para o
reforço da defesa dos consumidores [ alínea s )]. Esta
contribuição vem descrita no novo artigo 129? A do
Tratado que permite à Comunidade agir especifica
mente no domínio da política dos consumidores, colo

( i ) JO n? C 339 de 31 . 12 . 1991 , p . 16 .

2.

O Conselho , deliberando de acordo com o

procedimento previsto no artigo 189? B, e após con
sulta do Comité Económico e Social, adoptará as
acções específicas previstas na alínea b) do n? 1 .
3.

As acções adoptadas ao abrigo do n? 2 não

obstam a que os Estados-membros mantenham ou
introduzam medidas de protecção mais estritas.
Estas medidas devem ser compatíveis com o pre
sente Tratado e serão notificadas à Comissão . »

1.4.
O Comité chama a atenção para o facto de a
Comunidade dever, no exercício das funções que lhe
são cometidas por força do artigo 129? A, privilegiar a
criação das condições que permitirão aos consumidores
assumir de forma cabal a função de árbitro do mercado,
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sob pena de a economia de mercado não funcionar
eficazmente . Neste contexto, a política dos consumido
res deve ser entendida como medida de acompanha
mento da política económica , visto que cria mecanismos
para corrigir possíveis deficiências, desequilíbrios e
lacunas do mercado . Esses mecanismos são :

— a informação dos consumidores com vista ao fun
cionamento eficaz do mercado ,
— a melhoria do funcionamento do mercado através

de uma política de concorrência que tenha em conta
os interesses dos consumidores, especialmente no
atinente à política anti-dumping e à adopção de
normas em matéria de publicidade ,
— de um modo geral , integração da política dos consu
midores em todas as outras políticas comuns que
têm impacto , directo ou indirecto , sobre os consu
midores , entre as quais a política agrícola , os secto
res dos serviços financeiros , do turismo , dos serviços
públicos , das telecomunicações , dos produtos far
macêuticos e dos produtos alimentares,
— a protecção jurídica do consumidor e, em particular,
o acesso à justiça , de modo a que o consumidor
possa fazer valer os direitos que lhe são reconhe
cidos ,

— a criação de condições de um diálogo , que mais não
é que a sequência lógica do reconhecimento do
consumidor como agente no mercado, mas que
carece de certas condições de eficácia que o Comité
teve ocasião de precisar no parecer de iniciativa que
emitiu sobre esta matéria , em 1984 f 1 ).
2 . Objectivos do presente aditamento a parecer
2.1 .
No mencionado parecer de iniciativa , o Comité
focou vários aspectos relacionados com a promoção
dos interesses dos consumidores, tais como a represen
tação dos consumidores, uma melhor base jurídica no
Tratado e outros problemas que se prendem directa
mente com a realização do mercado interno . No segui
mento desse parecer de iniciativa, que trata dos aspectos
gerais respeitantes às relações entre mercado interno e
política dos consumidores, e perante novos elementos
decorrentes de Maastricht, o Comité consagra o pre
sente aditamento a parecer à questão do conteúdo da
política comunitária de consumo .

2.2 .

Os trabalhos subjacentes à adopção do parecer

de iniciativa revelaram , de facto, a inexistência de estu

dos analíticos globais sobre a promoção dos interesses

N9 C 19 /23

União Politica . Por esta razão, o Comité decidiu enco

mendar um estudo aprofundado sobre os consumidores
no mercado único (étude sur « La protection des con
sommateurs et le marche intérieur — Bilan et perspecti
ves ». Publicação prevista para o início de 1993 , em
francês, inglês, alemão e espanhol).

2.3 . As recomendações constantes do parecer de ini
ciativa, destinadas às outras instituições comunitárias
e aos Estados-membros, mantêm pertinência , consti
tuindo, pois, um todo com o presente aditamento a
parecer .

3 . Observações na generalidade
3.1 .

Um primeiro comentário impõe-se desde já : as

instituições comunitárias contribuíram , através de múl

tiplas iniciativas, para uma melhor protecção dos inte
resses dos consumidores nos Estados-membros, sendo
volumoso o arsenal legislativo nesta área . Verifica

-se, contudo, um considerável desequilíbrio entre as
medidas, abundantes, sobre protecção da saúde e da
segurança dos consumidores e outras , mais escassas ,
sobre protecção dos seus interesses económicos, para
não falar de um terceiro tipo de medidas, quase inexis
tentes, que tendem a garantir maior tutela jurídica .
3.2 .

Constatou-se que, so por si, a análise formal da

legislação comunitária é insuficiente para avaliar o
papel do direito comunitário na promoção dos interes
ses dos consumidores. Com efeito, é essencial proceder
à análise da transposição da legislação comunitária
para o direito nacional e, sobretudo, da forma como é

aplicada na prática, já que uma mesma noção jurídica,
como por exemplo, a noção de « defeito », pode e é, de
facto, interpretada diversamente pelas jurisprudências
nacionais . Esta análise mais próxima da realidade — a

única válida para estudar o impacto de uma norma
sobre os destinatários — ainda não foi adoptada, pelo
menos de forma sistemática, pelas instituições comuni
tárias, o que explica a importante lacuna na informação
dos agentes económicos e as ideias falsas quanto à
situação da harmonização legislativa . O Comité verifica
que ainda não foi elaborado inventário preciso, actuali
zado e pragmático sobre a transposição e a aplicação
dos textos comunitários e deplora, por conseguinte, as
lacunas de que padece a informação dos agentes políti
cos e económicos. Como exemplo de trabalho pouco
pragmático cite-se o « Nono Relatório Anual da Comis
são ao Parlamento sobre o controlo da aplicação do
direito comunitário — 1991 » (2).

dos consumidores . Esta lacuna deve-se essencialmente

à cristalização das políticas comunitárias com impacto
sobre os interesses dos consumidores e sobre a protec
ção destes . Ora , uma análise deste tipo mostra -se muito
útil para definir eixos futuros da política comunitária

3.3 .
Nota-se também que em vários sectores relacio
nados com os interesses económicos ou jurídicos dos

do consumo, tendo especialmente em vista a evolução

consumidores (serviços financeiros, acesso à justiça), as
instituições comunitárias optaram, com frequência, por

recente relacionada com a assinatura do Tratado da

instrumentos não vinculativos — resoluções ou reco

(!) JO n? C 206 de 6. 8 . 1984.

(2) JO n? C 250 de 28 . 9. 1992.
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mendações — dirigidas aos Estados-membros ou aos

tendo por objecto específico a promoção dos interesses

profissionais do sector em causa. A experiência mostra
a grande dificuldade em aplicar os princípios contidos

dos consumidores. O Comité reconhece que uma inter

nestes instrumentos . Haveria que fomentar, aliás, os
códigos de conduta ou de boa prática e os acordos
voluntários preconizados e instituídos pelos profissio
nais sempre que se trate de avançar em domínios em
que é difícil legiferar ou regulamentar, ainda que esses
códigos ou acordos não possam ser considerados instru
mentos vinculativos quando invocados em juízo. Con
tudo, é aconselhável e mesmo necessário que tais códi
gos ou acordos sejam estabelecidos após consulta das
associações de consumidores .

3.4. Regra geral, face ao processo de liberalização,
a actividade normativa partirá cada vez mais da inicia
tiva dos agentes interessados . No retromencionado
parecer de iniciativa, o Comité chama a atenção para
a necessidade de diálogo entre os profissionais e os

consumidores í 1 ). Ora, a experiência demonstra que as
tentativas de diálogo institucional entre os profissionais
e os consumidores fracassam com frequência . Urge,
pois, analisar atentamente o porquê de tal situação, a
fim de que sejam criadas condições para um diálogo
realista e eficaz a todos os níveis da actividade norma
tiva .

3.5 .
O Comité congratula-se com o facto de o orça
mento de 1992 consagrado à política de protecção dos
consumidores representar o dobro do que fora inicial
mente pedido pela Comissão, graças à perseverança do
Parlamento Europeu . Espera que a Comissão apresente
um relatório detalhado sobre a distribuição das verbas
para sensibilizar a opinião pública para os direitos dos
consumidores , já que a análise do direito comunitário
relativo aos consumidores revelou que a maior parte
dos regulamentos não são acompanhados de instrumen
tos que permitam informar os beneficiários das modifi
cações que foram introduzidas nos seus direitos e obri
gações . Como é sabido, de nada serve elaborar legis
lação de protecção se os beneficiários não podem preva
lecer-se desse instrumento por falta de informação [ ver
também resultados da sondagem publicada no Euroba
rómetro de Setembro de 1991 , que revelam a descon
fiança dos consumidores em relação ao mercado interno
(52% )]. Os poderes públicos deveriam dotar as asso
ciações de defesa dos consumidores dos indispensáveis
meios financeiros para poderem desempenhar essa mis
são de informação na falta de regulamentação apro
priada .
3.6 . As possibilidades que o artigo 129? A do novo
Tratado oferece devem ser exploradas adequadamente.
A este propósito, o princípio da subsidiariedade, cons
tante do novo artigo 39 B do citado Tratado, embora
represente uma referência que garante que a Comuni
dade actuará de modo mais eficaz e mais próxima do
cidadão, pode dar lugar a abusos que constituirão uma
potencial ameaça para qualquer iniciativa comunitária

(!) JO n?C 339 de 31 . 12. 1991 .

pretação correcta do princípio da subsidiariedade repre
senta um dado positivo para o funcionamento da
Comunidade, mas chama a atenção para o facto de que
uma interpretação unilateral do mesmo pode, eventual
mente, fazer congelar qualquer iniciativa comunitária
que não seja ditada pelas exigências inerentes à reali
zação do mercado interno. O recurso unilateral àquele
princípio, obstando a qualquer progresso na política
comunitária de consumo, aliado ao facto de os princí
pios gerais do Tratado restringirem seriamente a liber
dade de acção dos Estados-membros, é susceptível de
criar um « regulatory gap », como o demonstrou o pare
cer de iniciativa . O Comité congratula-se que o Parla
mento Europeu tenha iniciado uma reflexão aprofun
dada, tendendo a enquadrar de modo detalhado o con
teúdo e os limites do princípio da subsidiariedade.
4. Resultado da inventariação das medidas comunitá
rias com impacto na protecção dos consumidores
4.1 .
O exame do arsenal legislativo existente nos
diversos domínios relacionados com a política dos con
sumidores revela a existência de várias iniciativas comu

nitárias que contribuem para melhorar a situação do
consumidor face aos profissionais, entre as quais a
Directiva sobre responsabilidade decorrente dos produ
tos, a Directiva sobre a publicidade enganosa , a Direc
tiva sobre a segurança dos brinquedos, a Directiva

sobre as viagens organizadas, bem como a proposta de
directiva sobre a protecção dos titulares de um direito
real de habitação periódica . Contudo, este exame
também pôs em evidência a inadequação de certas
iniciativas comunitárias para promover eficazmente os
interesses dos consumidores. Uma possível explicação
para esta situação reside essencialmente no facto de a
protecção não ser, a maior parte das vezes , o objectivo
exclusivo nem o objectivo prioritário das medidas
tomadas . Esta situação ilustra a dificuldade em conciliar
a realização do mercado interno e a protecção dos
consumidores , aspecto aliás já comentado no parecer

de iniciativa . São os seguintes os principais factores da
aludida inadequação :

4.2. No domínio da regulamentação dos produtos,
a nova óptica em matéria de harmonização técnica
criou, a pretexto de protecção da segurança dos consu
midores, um sistema de passaporte comunitário dos
produtos comunitários através da marca CE . Ora , é
necessário que o processo de certificação seja submetido
a controlos de segurança e de qualidade por parte de
organismos oficiais ou autorizados .

4.3 . Por outro lado, como a definição dos requisitos
essenciais previstos nas directivas « nova abordagem »
nem sempre é precisa , pode criar zonas de penumbra
perigosas no contexto de protecção da segurança dos
consumidores . Acresce que a função extremamente
importante reconhecida à normalização no processo de
definição das exigências de segurança torna indispensá
vel uma maior participação dos representantes qualifi
cados dos consumidores neste processo . Recorde-se,
aliás , que, no parecer de iniciativa, o Comité convidava
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a Comissão a reforçar a participação dos consumidores
no processo de normalização, a fim de que os seus
representantes possam contribuir para a definição de
normas precisas de segurança dos bens de consumo .
4.4.

No domínio dos géneros alimentícios ainda não

existem medidas comuns detalhadas sobre o controlo

oficial destes produtos , não obstante a abundância de
textos regulamentares . Ora , só regras comuns de con
trolo oficial dos géneros alimentícios constituirão uma
garantia para o consumidor de que as normas comuni
tárias, substituindo-se às normas nacionais , são obser
vadas . Esta análise vem confirmar a procedência do

pedido do Comité no sentido de se adoptarem regras
comuns sobre qualificação do pessoal de controlo e
normas de qualidade dos laboratórios de controlo e de
se instituir um sistema de intercâmbio de experiências
entre as autoridades nacionais ( 1 ).
4.5 .
O Comité constata a falta de homogeneidade
na actuação dos diversos serviços da Comissão e exorta
-a a racionalizar os trabalhos realizados pelos seus
serviços tendo em consideração a necessidade de uma
participação mais activa do Serviço Política dos Consu
midores. Os aditivos e os contaminantes (pesticidas,
solventes de extracção ) são objecto das mais diversas
regulamentações e propostas de regulamentações,
reflexo das tensões entre política de protecção dos
consumidores, política de mercado interno e política
agrícola . O mesmo sucede com determinadas infor
mações transmitidas ao consumidor [protecção das

denominações (2), indicação dos valores nutricionais (3),
etc ].

4.6. Em relação aos medicamentos, o Comité con
gratula-se com a criação da Agência Europeia para
a Avaliação dos Medicamentos cujo papel deve ser
crescente . Por outro lado, constata a persistência de
uma política dos medicamentos que não leva na devida
conta os interesses dos consumidores, em especial no
que se refere à importação paralela e aos medicamentos
genéricos , e convida a Comissão a apresentar propostas
com vista a fomentar a importação paralela e os medica
mentos genéricos, de harmonia com a jurisprudência
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (4).
Estas medidas revelam-se indispensáveis com a instau
ração , na Comunidade, de um certificado de protecção
suplementar que permite às empresas de especialidades
farmacêuticas prolongarem a duração da patente e, por
conseguinte, do monopólio que lhes é concedido para
uma determinada especialidade farmacêutica. A protec
ção suplementar permite, ainda, às empresas autofinan
ciarem os trabalhos de investigação científica . Desta
forma , são necessários mecanismos correctores designa
damente do sistema de reembolsos para compensar,
através de maiores possibilidades de concorrência após
decurso do período de validade da patente, as conse
(!)
(2)
(3)
(4)

JO n? C 347 de 22. 12. 1987 .
JO n?L 208 de 24. 7. 1992.
JO n?C 122 de 14. 5 . 1992.
Ver processos 215/87, Schumacher, acórdão de 7 de Março

quências economicas inerentes ao monopólio ( pro
moção dos genéricos, reconhecimento do direito de
substituição ao farmacêutico, etc .).
4.7 .
No atinente às aquisições transfronteiriças,
pelos consumidores , de veículos automóveis , o Comité

considera que ela continua a ser entravada quer por
Estados-membros, quer por empresas privadas, impe
dindo assim os consumidores de beneficiarem das signi
ficativas diferenças de preços verificadas neste sector.
Observa , também, que as instituições comunitárias não
perseguem sistematicamente as infracções ao Tratado
cometidas por Estados-membros ou por empresas pri
vadas .

4.8 .
Em relação à segurança rodoviária , o Comité
verifica que é possível melhorar consideravelmente a

segurança dos utentes da estrada mas que, sem embargo
de alguma evolução registada neste campo, o progresso
é muito lento devido a questões ligadas à harmonização
técnica dos veículos. Acresce que as iniciativas da
Comissão destinadas a modificar o comportamento dos
utentes (taxa de alcoolemia , utilização de capacete,
utilização do cinto de segurança, etc.), apoiadas, aliás
pelo Comité, tardam em ser adoptadas pelo Conselho
devido à inexistência de base jurídica específica no
domínio da segurança rodoviária . A discussão sobre a
harmonização técnica dos veículos foi , aliás, extrema
mente árdua . Neste contexto , as autoridades dos Esta

dos-membros deveriam desenvolver, em ligação com os
organismos de defesa dos utentes da estrada, campa
nhas de sensibilização com vista a incitar os utentes,
antes da entrada em vigor da competente legislação, a
utilizarem meios comuns tais como cinto de segurança
e o capacete e a absterem-se de álcool .
4.9 .
No concernente à legislação comunitária sobre
responsabilidade pelos produtos e pelos serviços, o
Comité chama a atenção para o facto de a cláusula de
revisão da Directiva 85/374/CEE caducar em 1995 e

ser primordial proceder à avaliação pormenorizada da
influência desse diploma sobre a indemnização dos
lesados, especialmente no atinente às opções de que
dispõem os Estados-membros. Relativamente à pro
posta de directiva sobre responsabilidade do prestador
de serviços , o Comité recorda que apoia toda e qualquer
iniciativa tendente a uma maior protecção dos lesados
por serviços defeituosos, embora rejeite a perspectiva

adoptada pela Comissão (5).
4.10. Relativamente às informações prestadas pela
Comissão quanto à exclusão do sector da construção e
do sector medicamentoso do âmbito de aplicação da
Directiva , o Comité considera essa exclusão inaceitável
a não ser que a Comissão elabore, paralelamente, direc

tivas específicas a estes dois sectores, a fim de que os
lesados por serviços defeituosos não se encontrem numa
situação de ausência de protecção . Por isso mesmo, a
Directiva geral deveria prever que o seu âmbito de
aplicação será extensivo aos sectores em questão en
quanto inexistirem directivas específicas. Acresce que os

de 1989 , e 347/89, Eurim-Pharma, acórdão de 16 de Abril de
1991 .

N? C 19/25

(5) JO n? C 269 de 14. 10. 1991 .
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princípios fundamentais que presidirão a indemnização
dos lesados nos sectores excluídos não poderão derro
gar radicalmente aos princípios de indemnização previs
tos na Directiva geral . A Comunidade deve levar a
cabo, no domínio dos produtos e dos serviços, uma

política global de segurança e, consequentemente, de
responsabilidade aplicável tanto aos produtos como aos
serviços .
4.11 .

4.11.1 . Na área da publicidade, o campo de apli
cação da regulamentação cinge-se à publicidade enga
nosa, não abrangendo, por conseguinte, a publicidade
desleal ^) (discriminação racial, sexual, etc.). A regula
mentação é ineficaz face à publicidade enganosa trans
fronteiriça, nomeadamente por não reconhecer clara
mente às associações de consumidores o direito de estar
em juízo e, obviamente, porque não lhes permite actuar
num Estado-membro onde não estejam sediadas . Além
disso, não permite reparar o dano causado aos consumi
dores que tenham celebrado contratos com base em
publicidade enganosa . Uma proposta recente que intro
duz a autorização da publicidade comparativa é apre
sentada como um instrumento de informação do consu

midor. Ora, embora este tipo de publicidade permita
melhorar a informação ao consumidor, convém não
olvidar que o principal objectivo de qualquer publici
dade é promover, directa ou indirectamente, a venda
de um determinado produto ou serviço .

4.11.2. No domínio específico da publicidade televi
siva , o Comité observa que o controlo da publicidade
é da competência do Estado onde ocorre a emissão, ao

passo que o consumidor crê que essa protecção será
exercida pelo Estado receptor .

Mais precisamente o Comité verifica que a

Comunidade ainda não tratou as práticas comerciais

de forma global . Ora, a adopção de medidas específicas
a certos métodos de venda comporta riscos que se

prendem com uma óptica vertical, questão que diz
essencialmente respeito aos limites relativos à definição
do respectivo âmbito de aplicação . Haveria toda a
utilidade em adoptar regulamentação comunitária con
tendo uma norma geral aplicável às práticas comerciais
de modo a identificá -las melhor .

4.11.3 .

Comité reconhece, além disso, a necessidade de regula
mentação das diversas práticas de comercialização à
distância (televenda , videotexto , venda por corres
pondência ou por aparelho automático que efectua
chamadas telefónicas) e congratula -se com a proposta
de directiva relativa aos contratos negociados à distân
cia (2). Esta iniciativa é, de facto, necessária dado o
carácter potencialmente transfronteiriço das técnicas de
comunicação à distância .

No domínio da tutela dos interesses económi

cos dos consumidores importa assinalar vários aspectos
tratados de forma inadequada :

4.11.2.1 .
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No que diz respeito aos contratos celebrados

com os consumidores, o Comité regista a posição
comum do Conselho e chama a atenção para o facto de

que esta posição, embora acolha algumas observações
aduzidas pelo Comité, é muito mais restrita do que
a proposta de directiva sobre a qual o Comité foi
consultado. É lamentável que os processos comunitários
de consulta versem sobre textos que , posteriormente,
são objecto de alterações fundamentais durante as nego

ciações intergovernamentais e que, por conseguinte, se
afastam totalmente das orientações traçadas, à partida ,

4.11.3.1 . Também neste domínio, uma perspectiva
global do direito dos contratos permitiria responder
mais eficazmente às exigências de protecção dos consu
midores num mercado único ( regras de formação do
contrato, direito de prova , execução do contrato ,
direito de prescrição , etc .). Haveria que privilegiar a
definição de um sistema comunitário que previsse a
possibilidade de o consumidor invocar uma garantia
contra vícios ocultos que produzisse efeitos em toda a
Comunidade . Sucede ainda que, existindo vários meca
nismos ( nacionais ou comunitários) de instituição de
fundos de garantia em benefício dos consumidores , é
primordial que se prevejam regras de funcionamento e
de gestão aptas à satisfação real das necessidades dos
consumidores — os verdadeiros destinatários de tais
fundos .

4.11.4 .
Os serviços financeiros foram objecto de
várias intervenções da Comunidade. Contudo , os
instrumentos comunitários especialmente orientados
para a defesa dos consumidores não são obrigatórios
e , há que reconhecê-lo, não são respeitados ; é o caso,
nomeadamente, da Recomendação de 17 de Novembro
de 1988 respeitante às relações entre emissores e titula
res de cartões de pagamento e da Recomendação de
14 de Fevereiro de 1990 sobre as transferências trans

fronteiras de dinheiro . A este propósito , o Comité regis
tou a publicação , pela Comissão , de uma Carta dos
Utilizadores para os pagamentos transfronteira e
lamenta que , após tantos anos de reflexão sobre o
assunto , a Comissão não tenha realizado progressos
significativos no que se refere aos direitos dos utilizado
res neste domínio e haja recorrido a uma Carta —
instrumento sem qualquer valor jurídico no contexto
do Tratado CEE . Trata-se, no fundo, de um mero
convite ao sector bancário para se adaptar às exigências
do mercado interno de que é o primeiro beneficiário
sob determinados aspectos . O Comité entende que,

para a credibilidade das instituições comunitárias, é
indispensável que a Comunidade proceda à revisão
sistemática dos instrumentos não vinculativos existen

tes e, se necessário, os substitua por instrumentos vin
culativos . Para que a realização do mercado interno
seja satisfatória é essencial , ainda , que os sistemas de
pagamento transfronteiriços não penalizem os consumi
dores e que as instituições financeiras considerem os
pagamentos em ecus equivalentes à moeda nacional .

pela instituição que tinha o poder de iniciativa. O
(') Salvo, em certa medida , no atinente à publicidade compara

tiva : ver proposta de directiva — JO n? C 180 de 11 . 7. 1991 .

(2) JO n<»C 156 de 23 . 6. 1992.
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4.11.4.1 .
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Embora se haja debruçado sobre a questão

do crédito ao consumo, a Comunidade não tenciona

intervir na problemática do crédito hipotecário , quando
é certo que se trata precisamente de matéria relevante
para a defesa do consumidor visto que este tipo de
crédito constitui parte considerável do orçamento fami

liar. É, por conseguinte, essencial a existência de regras
comuns de protecção dos consumidores neste domínio,
a fim de permitir ao consumidor beneficiar com toda
a segurança de ofertas de crédito no estrangeiro. As
questões ligadas ao sobreendividamento do consumidor
— assunto de extrema acuidade — ainda que objecto
de certas legislações nacionais, continuam a estar ausen
tes da legislação comunitária, se bem que se trate de
uma problemática com dimensão comunitária .

4.11.4.2 . Ha , na verdade, que criar, no quadro de
uma economia social, um sistema de protecção dos
consumidores mais desfavorecidos . Neste mesmo con

texto, o fenómeno de exclusão desta categoria de consu
midores dos serviços bancários (outra manifestação de
exclusão social) requer reflexão aprofundada quanto à
noção de serviço de base, isto é, o serviço que as
instituições financeiras teriam obrigação de prestar a

todos, indistintamente. Esta questão apresenta uma
dimensão comunitária na medida em que a diversidade
de legislações nacionais pode levar a distorções de con
corrência incompatíveis com o mercado interno.

4.11.5 .
No domínio dos seguros, a terceira geração
de directivas com vista à livre circulação dos serviços
de seguros (seguro vida e seguro não-vida) não cria um
sistema suficientemente harmonizado de modo a que
as companhias de seguro possam oferecer, em livre
prestação de serviços, contratos a consumidores estran
geiros e o consumidor possa estabelecer uma relação
contratual com toda a confiança . O sistema , previsto
nas directivas, para determinar o direito aplicável ao
contrato de seguro é, de facto, rígido, complexo e
não dá garantias jurídicas aos parceiros económicos .
Inquéritos recentes revelaram que as seguradoras hesi
tam em propor contratos em livre prestação de serviços
por desconhecerem o conteúdo do direito aplicável e

os riscos que possam correr. É por este motivo que o
Comité convida a Comissão a lançar iniciativas tenden
tes a harmonizar determinadas regras aplicáveis aos
contratos de seguro (celebração do contrato, cobertura
de certos riscos , declaração dos sinistros, produção
da prova, causas de nulidade) a fim de que tanto as
companhias como os consumidores possam celebrar
contratos transfronteira baseados em condições compa
ráveis .

4.11.6 . Quanto à política de concorrência, nota-se
uma insuficiente intervenção dos representantes dos
consumidores, derivada da escassez de meios financei

ros por banda das associações de consumidores para
fazer face ao volume de « dossiers » entregues (ou não )
nos serviços competentes da Comissão . Acresce que a
Comissão, de harmonia com as regras de concorrência ,
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só muito tardiamente informa a opinião pública acerca
de determinados processos, dificultando assim a elabo
ração de um « dossier » completo nos prazos fixados.
4.11.6.1 . A política comercial externa da Comuni
dade e, designadamente a política agrícola comum e a
política anti-dumping, não têm em devida conta os

interesses dos consumidores, quando é certo que são
estes que suportam o aumento dos preços e a sobrecarga
fiscal decorrentes das referidas políticas. O Comité
deplora a falta de coerência das instituições comunitá
rias ao advogarem a liberalização do comércio na
Comunidade e, ao mesmo tempo, protegerem a indús
tria europeia da concorrência estrangeira . Esta atitude
não tem na devida conta a crescente internacionalização
do comércio mundial e denota falta de confiança no
mecanismo da concorrência como factor de competitivi
dade das empresas. Além disso, a política externa da
Comunidade deve ser conduzida num espírito conforme

aos Acordos do GATT. Ainda está por provar que o
proteccionismo é uma arma mais eficaz para desenvol
ver e promover a indústria do que o estímulo da con
corrência estrangeira . O Comité exorta a Comissão a
prestar atenção ainda maior à defesa dos interesses dos
consumidores sempre que tratar de questões relaciona
das com o interesse comunitário, de modo a que as
decisões sejam mais equitativas para os contribuintes e
os consumidores .

4.11.6.2 .
Por seu turno, a política agrícola comum
tem incentivado as produções intensivas, não obstante
causarem maiores danos ao ambiente do que as pro
duções mais tradicionais. Ora, a protecção do ambiente
fez parte dos objectivos consignados no artigo 2? do
Tratado alterado em Maastricht. Por isso mesmo, agora
que os seus principais objectivos ( autonomia alimentar)
já foram realizados, deve a política agrícola comum
considerar as novas aspirações dos consumidores e
satisfazer a procura de produtos de melhor qualidade,
tendo em vista a protecção da saúde e a prevenção de
certas doenças .
4.11.7 .
A política do ambiente vai , em muitos aspec
tos, ao encontro das expectativas dos consumidores.
Algumas decisões no domínio do ambiente, tais como

a taxa sobre o C02 ou iniciativas no campo dos resíduos

das embalagens , podem ter consequências importantes
para os consumidores . O Comité convida a Comissão
e as outras instituições comunitárias a associarem os
representantes dos consumidores , e em particular o
Serviço Política dos Consumidores, aos trabalhos relati
vos à protecção do ambiente, para que os interesses dos
consumidores sejam tidos em conta na elaboração de
iniciativas e dos correspondentes instrumentos de apli
cação .

4.11.7.1 .
O Comité apoiou o « Programa Comunitá
rio de política e de acção relacionado com o ambiente
e desenvolvimento sustentado », onde se faz uma tenta

tiva de articulação entre a política de ambiente e de
consumof 1 ), devendo as reflexões ser aprofundadas .

(') JO n? C 287 de 4. 11 . 1992.
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4.11.8 .
A politica comunitária da energia , actual
mente em elaboração, deve ter em conta a especificidade
da procura do consumidor privado e, nomeadamente, o
seu carácter « cativo » ( nenhuma mobilidade, nenhuma

elasticidade da procura). As medidas de transparência
dos preços devem ser alargadas às utilizações domésti
cas e as políticas de preços não podem penalizar os
consumidores privados em razão do poderio económico
dos utilizadores industriais. Deve ser concedida especial
atenção às necessidades de abastecimento dos consumi
dores desfavorecidos , e nomeadamente, as famílias com
crianças de tenra idade e pessoas idosas . Há que refor
çar as iniciativas da Comunidade no domínio das eco

nomias de energia e ir além da mera informação dos
consumidores pela via da rotulagem , recorrendo aos
incentivos fiscais ou à redução de tarifas .
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nais por parte dos cidadãos europeus enquanto consu
midores .

5 . Observações finais

5.1 . No seu parecer de iniciativa, completado pelo
presente aditamento, o Comité faz algumas sugestões
às instituições comunitárias acerca das orientações que,
no entender dos parceiros sociais, se devem imprimir à
futura política comunitária do consumo. Em relação às
medidas adoptadas no passado, o Comité lamenta as
lacunas que se verificam na informação prestada pelas
instituições comunitárias acerca da transposição do
direito comunitário .

5.2. O programa legislativo da Comissão para 1992
não cura devidamente dos aspectos que o Comité salien
tou no parecer de iniciativa , nem tem em conta a

4.11.9 .
Na politica comunitária das telecomuni
cações convém , também , considerar as necessidades dos
consumidores privados . O Comité constata que se, por
um lado , a Comunidade se orienta para uma maior
concorrência neste sector, por outro, os equipamentos e
serviços que mais interessam os consumidores privados

desconfiança e o receio dos consumidores perante a
realização do mercado interno . O programa está orien
tado unilateralmente para a realização do mercado
interno, sem que haja uma perspectiva equilibrada que
torne mais aceitável e credível para os consumidores a
criação do Grande Mercado .

podem continuar a estar nas mãos de monopólios. É
urgente definir as fronteiras do serviço público, neste
contexto , e , designadamente, no campo da telefonia
vocal . É também capital definir critérios comunitários
de qualidade dos serviços telefónicos e postais, para
que os consumidores privados possam beneficiar das
inovações tecnológicas ( assim , o custo de uma chamada
telefónica local é inferior a 0,10 ecu nos Países Baixos ,

em Itália e em Espanha , sendo , por vezes , de 0,82 ecu
no Reino Unido . Uma chamada internacional de Berlim

para Dublin custa , no mínimo, 2,12 ecus, ao passo que
a mesma chamada no sentido inverso custa 3,11 ecus ).

4.12 .
A protecção dos interesses jurídicos dos consu
midores suscita também algumas interrogações já aflo

radas no parecer de iniciativa ^). As intervenções da
Comunidade no domínio do acesso à justiça foram
tímidas visto os Estados-membros serem soberanos no

que toca à organização do sistema judiciário. Sem pôr
em causa esta soberania é possível , contudo , garantir
uma maior protecção dos interesses jurídicos dos consu
midores . Perante os « pequenos litígios » (os mais fre
quentes na área do consumo), o Comité verifica serem
necessários procedimentos simplificados, rápidos e
pouco onerosos, susceptíveis de ser aplicados em mode
los judiciários ou extrajudiciários . Nos litígios trans
fronteiriços nota-se, também , a necessidade premente
de formação e de informação específicas das pessoas
que prestam assistência jurídica aos consumidores em
conflitos , cada vez mais frequentes , com profissionais
estabelecidos

noutro

Estado-membro .

O

Comité

recorda ainda que, no parecer que emitiu sobre a

Europa dos Cidadãos (2), precisou a importância da
melhoria , em toda a Comunidade, do acesso aos tribu

5.3 .

Face às realizações e às insuficiências assinaladas

pelo Comité, o ano de 1992 representa o período
durante o qual as instituições comunitárias deverão
não só concluir o programa de realização do mercado
interno, mas também para identificar os primeiros dis
funcionamentos das medidas tomadas neste contexto.

Simultaneamente, deverão definir as políticas que de
correm da União Europeia e que convergem para uma
maior integração económica , social e política . Todas
estas políticas exigem que sejam tomadas em conside
ração , numa óptica comunitária , as questões postas
pela protecção devida aos interesses dos consumidores,
que transcende a livre circulação das mercadorias e
cabe na esfera da Europa Social e dos Cidadãos. O
Comité verifica que a política dos consumidores ainda
não ocupa o lugar que lhe é devido no conjunto das
outras políticas comunitárias não obstante as intenções
que a Comissão tem manifestado neste sentido . Insiste,
portanto , em que se procurem soluções que tenham
realmente em conta os interesses dos consumidores

sempre que se tomarem decisões que lhes digam res
peito .

5.4 .
O Comité recorda que os consumidores, en
quanto cidadãos europeus, dispõem de direitos, e que
convirá , portanto, dar-lhes a oportunidade de os faze
rem respeitar, tomando em maior consideração os pro
blemas do acesso à justiça . Por esse motivo, o Comité
congratula-se com a criação de um Provedor de Justiça
a nomear pelo Parlamento Europeu na sequência da
ratificação do Tratado de Maastricht e aguarda com
interesse os resultados da reflexão a nível dessa Insti

tuição comunitária .

5.5 . Finalmente, o Comité espera que a Comissão,
baseando-se em observações aduzidas no parecer de
iniciativa e no presente aditamento, lance iniciativas

H JO n? C 339 de 31 . 12 . 1991 .

mais arrojadas , após a ratificação do novo Tratado,
que permitam fazer emergir, em 1993 , uma política

(2) JOn9C 313 de 30. 11 . 1992, p. 34.

comunitária dos consumidores mais dinâmica . A este
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propósito, a Resolução do Conselho de 13 de Julho de
1992 ( J ) sobre as prioridades para o desenvolvimento da
política de protecção dos consumidores é uma iniciativa
(M JO n°C 186 de 23 . 7. 1992.

N? C 19/29

interessante, mas demasiado tímida com vista à criação
de um sistema comunitário que assegure elevado nível
de protecção dos consumidores no mercado interno. O
Comité lamenta que o Conselho não tenha feito qual
quer referência ao seu parecer de iniciativa .

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Paracer sobre :

— a proposta de decisão do Conselho relativa à criação de uma rede de transporte combinado
na Comunidade,

— a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 75/130/CEE do Conselho
relativa ao estabelecimento de regras comuns para certos transportes combinados de
mercadorias entre Estados-membros,

— a proposta de regulamento (CEE) do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
n? 1107/70 relativo aos auxílios concedidos no domínio dos transportes ferroviários,
rodoviários e por via navegável (^
(93/C 19/ 10)

Em 5 de Outubro de 1992, o Conselho decidiu, nos termos dos artigos 75? e 84°, n? 2, do

Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e
Social sobre as propostas mencionadas.
A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida de preparar os trabalhos do Comité
sobre esta matéria, emitiu parecer em 18 de Novembro de 1992. Foi relator Ulbo Tukker.
Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o presente parecer.
1 . Introdução

1.1 . O CES vê como positiva a iniciativa da Comis
são que visa a melhoria e o alargamento do transporte
combinado .

1.2 .

O documento COM(92) 230 final contém :

— uma Comunicação da Comissão ao Conselho,
— uma proposta de decisão do Conselho relativa à
criação de uma rede de transporte combinado na
Comunidade,

— uma proposta de directiva do Conselho que melhora
as disposições da Directiva 75/ 130/CEE,
— uma proposta de regulamento do Conselho que
modifica o Regulamento ( CEE) n? 1100/ 89 relativo
aos auxílios financeiros .

1.3 .
O primeiro dos quatro documentos é, clara
mente, o mais importante . Sobre ele versará a maior
parte do presente parecer.
2.

2.1 .

H JO n? C 282 de 30. 10. 1992, p . 8 , 10, 12 .

Generalidades

Refere a Comissão como necessária a melhoria

do transporte combinado (entre os diversos modos de
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transporte : rodoviário, ferroviário, marítimo e por via
navegável interior), pelos motivos seguintes :
— as estradas da CE eneontram-se saturadas ou quase,

— o crescimento do transporte que se prevê vir a ter
lugar após 1993 não poderá ser absorvido exclusiva
mente pela rede rodoviária ,
— os caminhos-de-ferro poderão aumentar a sua capa
cidade de transporte se for melhorada a cooperação
ferroviária ao nível internacional ,

— as vias navegáveis interiores têm ainda suficiente,
capacidade de expansão,
— à navegação marítima (sobretudo costeira) poderá
vir a caber igualmente um papel importante no
transporte combinado (a Comissão está a preparar
uma proposta relativa a este modo de transporte),
— o transporte ferroviário ou por via navegável é
mais favorável à preservação do ambiente do que o
transporte rodoviário.
2.2. A iniciativa da Comissão tem por finalidade a
criação de uma estrutura que possibilite o transporte

combinado, por forma a desviar uma parte do tráfego
da congestionada rede rodoviária para outras vias de
transporte . Pretende-se não só combinar a rodovia com
a ferrovia, e a rodovia com as vias navegáveis interiores,
mas também incluir a navegação marítima nas combi
nações possíveis .

2.3 .

Pretende-se, no entanto, proceder de modo a
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mento do trafego previsto para depois de 1993 , contri
buindo de modo reduzido para o descongestionamento
das estradas. Continuará, pois, a ser importante a adop
ção de outras medidas, tais como a livre cabotagem e
a ampliação ou a melhoria da rede rodoviária .
3.2.1 . No âmbito dos esforços actualmente desenvol
vidos pelos caminhos-de-ferro comunitários para insta
lar as chamadas linhas de alta produtividade, é de
recomendar a elaboração de um estudo e de uma análise
de custos/benefícios relativos ao transporte de conten
tores em dois níveis (« double-stack ») e a todos os
outros sistemas que permitam aumentar a produtivi
dade .

3.3 .
O objectivo, defendido pela Comissão, de
redução das emissões de CO, tendo em vista preservar

o ambiente pode e deve igualmente concretizar-se por
outras vias (ver relatório NEA de Março de 1992)
(Fundação NEA = Investigação e formação no domínio
dos transportes).
3.4. Estima o Comité que, no âmbito da concreti
zação de planos comuns de infraestruturas, a Comissão
deverá velar por que eventuais deficiências de concer
tação e cooperação — no contexto da subsidiariedade
— não venham a gerar novos pontos de estrangula
mento de tráfego .
3.4.1 . Por outro lado , deverá a Comissão velar por
que a construção de infraestruturas pelos Estados-mem
bros venha a permitir a abertura em tempo oportuno
das ligações entre os mesmos Estados .

que a transferência de tráfego de um modo de trans
porte para outro se processe naturalmente, ou seja sem

3.4.2 .

aplicação de medidas coercivas.

porte combinado acordados, ou retarde a sua concreti
zação, por considerações de ordem concorrencial .

2.3.1 . O carregador deve poder determinar livre
mente o modo de transporte da sua preferência .

2.4. Será, para tal, necessário imputar a cada um dos
modos de transporte os custos da via e os chamados
« custos externos », a fim de evitar a distorção da con
corrência .

2.5 .

Considera a Comunidade dever ela mesma inter

vir para melhorar e ampliar o transporte combinado.
Tendo em conta a importância do transporte na Comu

nidade, os reflexos sobre o ambiente (C02), o efeito

de estufa, os congestionamentos e a diferença entre o
transporte no centro da Comunidade e o que tem como

origem ou destino as zonas periféricas, entende o
Comité que o interesse comunitário se sobrepõe, neste
caso , ao do Estado-membro .
3 . Observações

O Comité partilha do ponto de vista da Comis
são segundo o qual os planos de promoção do trans
porte combinado só podem produzir efeito se forem

3.1 .

formulados a nível central pela Comunidade e aprova
dos por todos os Estados-membros .

3.2. Na opinião do Comité, contudo, o transporte
combinado só permitirá absorver uma parte do cresci

Importa evitar que um qualquer Estado-mem

bro se abstenha de dar execução aos projectos de trans

3.4.3 . Tendo analisado os mapas anexos à proposta
da Comissão, receia o Comité que algumas prioridades
definidas por Estados-membros acabem por prevalecer
sobre a dimensão europeia . Para o Comité, é importante
que as redes europeias tenham como base a racionali
zação de custos num contexto de planificação à escala
europeia .

3.5 .
O Comité teme que as dificuldades enfrentadas
por algumas companhias europeias de caminhos-de
-ferro em processo de reestruturação e/ou privatização
venham a originar atrasos na introdução do transporte
combinado .

3.5.1 .

É, por outro lado, justificado o receio de que

os meios financeiros disponíveis para as infraestruturas
venham prioritariamente a ser mobilizados para a
construção de linhas de alta velocidade (TGV ), com
secundarização dos restantes transportes .
O Comité interroga -se sobre se as decisões de investi
mento serão precedidas da realização de análises de
custos/ benefícios .
3.6 .

Financiamento

3.6.1 .
O Anexo 4 da proposta da Comissão refere
-se aos auxílios financeiros ao transporte combinado
( modificação do Regulamento n? 1107/70).

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

25 . 1 . 93

3.6.2.

A proposta da Comissão é bastante vaga sobre

a forma de financiamento .

3.6.2.1 .

O financiamento poderá , em parte, ser asse

gurado pelo Fundo de Coesão (regiões periféricas) e/
ou pelo Fundo Regional, mas a parte substancial deverá

N9 C 19/31

4.2.1 . Estas inovações técnicas suscitam problemas
mais sérios no que se refere à compatibilidade de unida
des de carga nos vagões e terminais. Existem cada vez
mais sistemas , cuja compatibilidade é reduzida ou nula .

ter como origem os próprios Estados-membros .

4.2.2.

3.6.2.2. Serão , pois , indispensáveis uma boa planifi
cação e a fiscalização das operações de financiamento .
De contrário, não é de excluir que venham a surgir
lacunas nas infraestruturas, pelo facto de um ou mais
Estados-membros não terem capacidade para cumprir
as obrigações financeiras assumidas .

— compatibilidade entre novos sistemas e os sistemas
actualmente praticados,

3.6.3 .

A Comissão terá que optar entre :

— adopção de um único sistema ,
— permitir que se revelem naturalmente os melhores
sistemas, sem impor a compatibilidade, ou seja sem
intervir .

O Comité está de acordo com a proposta que

prev*ê a atribuição de auxílios financeiros por parte dos
governos (ou, eventualmente, de autoridades de nível
inferior) dos Estados-membros para a construção de
infraestruturas, desde que esses auxílios se destinem
ao financiamento de instalações fixas e de material
circulante, sejam limitados no tempo e não excedam
uma determinada percentagem — igual em todos os
Estados-membros — do montante do investimento .

4.3 . Em que medida se exclui (ou se admite) a possi
bilidade de recusar apoio comunitário a projectos de
infraestrutura pelo facto de um Estado vizinho se sentir
ameaçado na sua posição concorrencial ?
4.4. De acordo com a CE, deverá ser igualmente
incentivado o transporte combinado rodoviário/por via
navegável , mas :

3.6.3.1 .
Deverá abrir-se a possibilidade de atribuir
auxílios para infraestruturas destinadas ao tráfego de
trânsito através de países terceiros , desde que corres
pondam ao interesse da Comunidade.

— o transporte combinado rodoviário/por via navegá
vel só interessa a alguns países,

4. Outras observações

— os restantes Estados-membros não têm pratica
mente vias navegáveis interiores e possuem reduzi
dos conhecimentos sobre esse tipo de tráfego.

4.1 . A obrigatoriedade de prévia aprovação , pela
Comissão, dos planos de construção de infraestruturas
para o transporte combinado geraria dificuldades e
entraves . Mas a não existência dessa obrigatoriedade
implicará que devam ser definidos critérios adequados.

4.2. A compatibilidade técnica entre sistemas é posta
em risco por :
— a maior dimensão dos contentores utilizados nos

EUA ,

— outras formas de transporte combinado.

4.5 .

A proposta da Comissão enumera trajectos que

deverão estar concluídos em 1997 e em 2005 . Mas nem
todos os Estados-membros são referidos .

4.6 .
No novo artigo 29, e conservada a antiga defi
nição de transporte rodo/ferroviário, com menção da
« estação de embarque apropriada mais próxima ». Esta
expressão deveria, no entanto, ser substituída por : « o
local de embarque ou desembarque mais apropriado
dentro de uma distância de 150 quilómetros ».

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre :

— a proposta de regulamento (CEE) do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
n? 3359/90 relativo à realização do programa de acção no domínio das infra-estruturas
de transportes, tendo em vista a concretização do mercado integrado dos transportes em
1992 ,

— a proposta de decisão do Conselho relativa ao estabelecimento de uma rede rodoviária
transeuropeia,

— a proposta de decisão do Conselho relativa ao desenvolvimento de uma rede europeia de
vias navegáveis
(93 /C 19/ 11

Em 11 de Setembro de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 75? do

Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e
Social sobre as propostas supramencionadas.
A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida de preparar os trabalhos do Comité
sobre esta matéria, emitiu parecer em 18 de Novembro de 1992. Foi relator R. Bonvicini .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o presente parecer.

I. INTRODUÇÃO

1.4. Precisamente por isso, o Tratado de Maastricht
consagrou importantes disposições neste domínio, a fim
de conferir « interesse comunitário » a uma rede de

1.1 . O presente documento da Comissão define as
redes transeuropeias de transporte para dois modos
diversos (estradas e vias navegáveis), procurando inte

transportes de « alta qualidade », coordenada e inte
grada a nível europeu, que responda às exigências de
um continente em pleno crescimento .

grá-los num contexto intermodal mais amplo. A proble
mática das redes de transporte combinado é objecto de
um outro documento da Comissão [doe . COM(92)

230], a qual se propõe apresentar num futuro próximo
projectos relacionados com as redes de transportes
ferroviários , aéreos e marítimos . Ficará, assim , coberto
o conjunto dos modos de transporte .
1.2 .

1.4.1 . A criação da rede europeia de transporte
deverá garantir a eficácia do mercado interno com vista
a uma « mobilidade duradoura » das pessoas e dos bens .
A acção da Comunidade deverá por conseguinte ser
avaliada sob três aspectos fundamentais :

O documento da Comissão sublinha os riscos

potenciais e os perigos que se colocam à Comunidade
relativamente a três aspectos ligados à problemática em

— clareza dos projectos de desenvolvimento das redes,
com a elaboração de planos directores;

apreço :
— segurança ,

— condições de interconexão com as ligações que falta
estabelecer;

— ambiente,

— congestionamento .

— reforço dos troços e das redes que actualmente
entravam o desenvolvimento de uma parte do terri
tório comunitário .

1.3 .

Dos dados disponíveis ressaltam fundamental

mente dois aspectos :

— o
« impressionante »
desenvolvimento
do
transporte/tráfego, uma parte preponderante do
qual será da responsabilidade do sector rodoviário;
— um desequilíbrio crescente entre o desenvolvimento
do transporte/tráfego e os investimentos em infra

1.4.2. É importante sublinhar que o esquema de
redes europeias tem carácter indicativo. Permanece na
competência dos Estados-membros a definição dos tra

çados, os momentos e os ritmos de realização dos
mesmos (cf. ponto 1.4.4).

-estruturas . Em 1975 , o investimento neste domínio

correspondeu a 1,5% do PNB, enquanto que em
1990 essa percentagem não ultrapassou 1 % .

O Comité espera que seja criado um mecanismo de
consulta entre os Estados-membros com a finalidade
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de sincronizar a execução dos projectos , e de evitar
estrangulamentos e atrasos na conclusão dos traçados
inter-europeus .

3.2.

N? C 19/33

Objectivos da proposta de Decisão :

— realizar a interconexão das redes nacionais através

da construção dos troços que faltam;
— melhorar as ligações existentes ;

1.5 . Foi precisamente a colaboração entre os vários
países que permitiu a definição dos esquemas de redes
para os modos de transporte em apreço .

— garantir a « interoperacionalidade » das redes
através da normalização das respectivas caracterís

1.5.1 . A prioridade vai para objectivos de longo
prazo ( 10-20 anos) e acções a médio prazo coincidentes

3.3 .

ticas .

Os mapas anexos a proposta representam o

com as previsões orçamentais (5 anos).

plano director da rede rodoviária, com as acções priori

1.6 .

3.4.

Objectivos imediatos :

— definição, até finais de 93 , das orientações para os
diversos modos de transporte, incluindo o esquema

tárias previstas no artigo 29.

— 37 000 km de ligações rodoviárias ,
— 12 000 km de auto-estradas e estradas de elevada

qualidade a realizar nos próximos dez anos, cerca
de 40% dos quais nos 4 países periféricos cuja rede
rodoviária registará um aumento de 70% , passando
dos actuais 7 000 km para 12 000 km .

multimodal ;

— prosseguimento e reforço das acções de financia
mento já empreendidas em 1982;
— acções no domínio da harmonização técnica das
redes .

Composição do sistema de rede rodoviária :

3.5 .
A Comunicação da Comissão foca também a
política de circulação , referindo três necessidades essen
ciais :

— racionalizar a circulação,
2 . A proposta de regulamento

— incentivar a utilização de outros meios de transporte
complementares (nomeadamente para o transporte
de mercadorias ),

2.1 . A proposta de Regulamento cinge-se pratica
mente a assegurar a transição entre o programa 91-92
em vigor e as disposições do novo Tratado .
2.2. A proposta da corpo jurídico aos princípios
enunciados na Comunicação. Especial importância
cabe ao artigo 3? que indica os projectos prioritários
cuja realização poderá ser apoiada financeiramente pela
Comunidade , sob determinadas condições .

— fazer suportar directamente aos utentes os custos
reais directos e indirectos da utilização da rede.

4. Vias navegaveis
4.1 .

O documento sublinha o contributo das vias

navegáveis para « descongestionar » o tráfego rodoviá
rio e ferroviário e visa melhorar a eficiência económica

deste modo de transporte, através da eliminação dos
estrangulamentos e da realização das ligações que
faltam .

2.3 . Por ultimo , importa salientar que o plano geral
se subdivide em duas parcelas : um período de transição
que cobre todo o ano de 1993 , seguido da fase definitiva ,
a partir da entrada em vigor do novo Tratado e da
consequente aprovação do plano financeiro .

4.2 .

Entre 1984 e 1990, a percentagem do total das

mercadorias transportadas por terra (expresso
em t/km) que coube às vias navegáveis passou de 12,5
para 10% . O objectivo da Comunidade de promover
as vias navegáveis como modalidade a utilizar em com

3 . Infra-estrutura rodoviária

binação com outras afigura-se particularmente válido
por três motivos :

— trata-se de uma técnica que apresenta custos redu
3.1 .

A proposta reafirma a importância económica

e social de infra-estruturas rodoviárias de alta qualidade
para o funcionamento do mercado interno e a respectiva
necessidade para assegurar as interconexões intermo
dais. O esquema básico tende, de facto, progressiva
mente para um sistema de transporte multimodal .

zidos ,
— o seu impacte ambiental é limitado,

— o consumo energético é reduzido ,

— dispõe de importante capacidade de reserva de infra
-estruturas e material de transporte .
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4.2.1 .

Nota-se, todavia, que 90% do tráfego fluvial

(426 milhões de toneladas em 1990) está concentrado
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técnica e financeira precisos e circunstanciados que
tratem , entre outros, dos seguintes aspectos :

em apenas três países, Alemanha, Países Baixos e
Bélgica . Com a França, chega-se a 99% (fonte :
— fluxo de pessoas e mercadorias por matrizes de

Eurostat).

origem-destino ;

4.2.2. O desenvolvimento previsto pelo plano direc
tor privilegia quatro eixos de tráfego nos grandes eixos
fluviais europeus :
— Leste-Oeste,

— Norte-Sul ,

— o conhecimento dos planos e da potencialidade de
todas as modalidades de transporte potencialmente
utilizáveis numa bacia de tráfego, a fim de evitar
duplicações e sobreposições onerosas e improduti
vas . Importa, em todo o caso, evitar favorecer o
desenvolvimento de redes que respondam exclusiva
mente a interesses locais ou questões de prestígio .

— Reno-Ródano,
— Sul-Leste .

1.4.2.

4.3 . Também neste sector foi reservada particular
atenção a dois aspectos :
— ligações iritra-comunitárias para tornar mais euro
peu o conceito de rede,
— execução de uma política de transportes global .

II. OBSERVAÇÕES DO COMITÉ
1.1 .

O plano apresentado pela Comissão, que reveste

uma complexidade não negligenciável, merece acolhi
mento positivo em termos globais, atendendo nomeada
mente às inegáveis dificuldades que a Comissão encon
trou na sua elaboração .

A necessidade de redes de infra-estruturas de

alta qualidade que respondam a características relevan
tes ao nível da localização e das técnicas utilizadas
na elaboração dos projectos . Existe, de facto, uma
interligação entre indústria , agricultura , sector terciário
e sistemas de infra-estruturas : a inovação e a internacio
nalização da economia exigem , assim sendo, o desen
volvimento de redes integradas .

A realização de instalações modernas em rede pressupõe
uma metodologia de elaboração de projectos « por siste
mas ». Os principais problemas a resolver situam-se ao
nível da integração entre sistemas e, por conseguinte,
da intermodalidade entre diversos modos de transporte.

1.4.3 . O vulto dos recursos indispensáveis para o
desenvolvimento das redes, que exige a identificação e
a abertura de novos canais de financiamento . Ao lado

1.2. O desenvolvimento do transporte/tráfego evi
denciado no documento em apreço é fonte de grandes
preocupações e encerra riscos de vária ordem :
— A. Segurança ,

do investidor público deverá estar o investidor privado,
o que pressupõe um reequilíbrio entre custos efectivos
dos serviços prestados e tarifas aplicadas aos utentes,
sem o qual não haveria condições de recuperação dos
capitais investidos.

— B. Congestionamento,

— C. Qualidade de vida (ambiente),

— D. Desequilíbrios entre as várias modalidades,
— E. Consumo de energia .
1.3 .

A actual rede de infra-estruturas é deficiente.

Essa deficiência pode ser avaliada em 4 mil milhões

1.4.4.

Para tanto , e ainda necessário acelerar as for

malidades de concessão de autorizações e os mecanis
mos de despesa ; com efeito, a aprovação dos programas
de intervenção no sector das infra-estruturas está sujeita
a uma série de controlos de competências . Importa
evitar que a utilização efectiva dos fundos afectos a esse
fim represente uma quota-parte mínima dos recursos,
mesmo depois de decorridos vários meses após a respec
tiva disponibilização .

de ecus por ano, apenas para as infra-estruturas de
transporte. Esta cifra poderá triplicar nos próximos
20 anos se não se verificarem intervenções de fundo .
1.4.

Parece indispensável sublinhar os seguintes

aspectos :

1.4.1 .

A

necessidade de estudos de viabilidade

1.4.5 .
O Comité confere grande importância as
implicações e aos problemas que podem resultar da
coexistência entre capitais públicos e privados . Sem
prejuízo das competências da Comunidade e dos Esta
dos-membros , há que atender aos aspectos funcionais ,
financeiros e de gestão . Por outras palavras , é imperioso
evitar que um plano global , em si louvável , não encontre
aplicação prática e concreta .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

25 . 1 . 93

1.5 .
O documento da Comissão destaca três eixos
de investimento :

— o desenvolvimento do transporte combinado,
— a criação, o desenvolvimento e a melhoria das redes
de infra-estruturas para todas as modalidades de
transporte, o que implica um grande esforço no
domínio da telemática , do desenvolvimento das

redes viárias, dos veículos inteligentes, da sinali
zação, etc ., aspectos esses que deverão ser incremen
tados com a ajuda de instrumentos comunitários
como o programa Drive-, importa conferir particular

relevo ao Ertico, em virtude do seu impacto positivo
no sector; convém igualmente salientar a forma
oportuna como a Comissão tem actuado neste do
mínio , através de projectos específicos — Combi
com-Frame (transporte de mercadorias perigosas ),
Metafora-IFMS;

— o pagamento dos custos de utilização por parte dos

N? C 19/35

Em 1989, depois de um período de crescimento cons
tante, os investimentos voltaram ao nível de 1975, não

obstante os conhecidos aumentos do volume de tráfego .
As estimativas iniciais para um plano director de redes
rodoviárias europeias apontam para necessidades da
ordem dos 120 mil milhões de ecus para o período
1992-2002 .

Há, por conseguinte, a registar um forte desequilíbrio
entre o aumento da procura no domínio dos transportes
e a percentagem dos investimentos destinada a infra
- estruturas .

1.7. A repartição percentual dos fundos parece
correcta e coerente com a lógica sugerida pelas comuni
cações. A questão que permanece vaga é a de saber
onde e como obter os fundos necessários .

utentes .

1.5.1 .
Esta orientação merece apoio, numa perspec
tiva de desenvolvimento equilibrado para as gerações
vindouras. A este propósito, dois aspectos parecem
particularmente importantes :
A. A orientação para modos de transporte alternativos
e ou complementares só pode ocorrer dentro do
respeito do princípio da « livre escolha », por várias
vezes confirmado pela Comissão e o Conselho . Por
conseguinte, não se deve nem se pode falar de diri
gismo , dado que uma definição a priori de eventuais
quotas de tráfego para as diversas modalidades de
transporte seria totalmente ineficaz .
B. O denominador comum a todas as modalidades de

transporte deve ser a igualdade perante a imputação
dos custos das infra-estruturas. Não pode passar
despercebido o facto de a Comissão ainda não ter
conseguido definir uma regulamentação unívoca.
1.6 .
Os aspectos puramente técnicos não suscitam
críticas em particular, até porque não é possível verifi
car a validade dos dados e dos projectos elaborados
por grupos de estudo de alto nível .

1.7.1 . De facto, é necessário dispor de um volume
considerável de recursos, impossível de imputar aos
orçamentos de Estado, em virtude das alterações ocorri
das e em particular devido aos enormes défices orça
mentais que se registam actualmente.
Importa salientar a necessidade de concentrar as com
petências a fim de evitar penalizações excessivas e não
coordenadas dos utentes .

Aspectos essenciais do problema :

— fiscalidade (IVA, impostos específicos sobre carbu
rantes , etc .),

— utilização das infra-estruturas (quem utiliza paga),
— protecção do ambiente (princípio do poluidor
-pagador).
Os dois aspectos que a Comunidade deveria destacar
para eliminar os riscos « políticos » inerentes a tudo o
que tem um carácter transnacional são :
— a declaração de « interesse europeu » : certificado
que atesta que as obras respondem às « exigências
-quadro » impostas pela Comunidade;
— contribuições imediatas para a realização de estudos

1.6.1 . Por isso, o Comité não pode pronunciar-se
acerca das decisões que conduziram à definição dos
eixos indicados nos vários esquemas . No entanto,
durante os debates, foram suscitadas dúvidas e manifes

de viabilidade .

1.7.2. Em consequência , haveria que conferir maior
relevo a dois aspectos essenciais, imprescindíveis e
determinantes para o conjunto dos trabalhos a realizar :

tada uma certa perplexidade quanto à validade da
escolha dos traçados, na medida em que nem todos os
pedidos dos Estados-membros mereceram acolhimento
por parte da Comissão .

— o autofinanciamento dos trabalhos através de con

1.6.2 .

— perspectiva de incentivo à integração das redes, para
catalisar o financiamento privado que necessita de
segurança em termos de ritmos e prazos de reali

O recente documento da Comissão sobre redes

transeuropeias ( VI/B08 /92) apresenta alguns números .
Anualmente são gastos na Europa 40 mil milhões de
ecus, 55 % dos quais se destinam à construção de novas
estradas .

tributos directos dos utentes;

zação .

Inúmeras grandes infra-estruturas rodoviárias (pontes
e túneis , por exemplo) foram financiadas através do
mercado de capitais . Basta recordar, entre outros , os
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túneis do Monte Branco e do São Bernardo, o túnel

dos Pirinéus, a passagem do rio Escalda, a ponte de
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« Authorities » para a construção e gestão de grandes
infra-estruturas que sirvam para pagar as outras.

Tancarville e as de Dartford e Dublin . Há ainda outros

projectos em estudo e em execução na Grã-Bretanha e
em França .

Isto significa que é possível atrair capitais para investi
mentos seguros e que os próprios utentes estão dispos
tos a financiar as infra-estruturas .

1.7.3 . A Comunidade tem de fazer um grande esforço
de imaginação e verificar a viabilidade do sistema de

1.8 . A concluir, o Comité reitera o seu apoio às
Propostas da Comissão, ao mesmo tempo que verifica
que estas se inscrevem no contexto de uma abordagem
mais geral de uma política de transportes assente na
intermodalidade, cuja eficácia apenas será possível
quando às redes de todas as modalidades de transporte,
portanto também do transporte marítimo e as corres
pondentes infra-estruturas portuárias, for dada a devida
atenção . O Comité espera vir a poder pronunciar-se
acerca de tal política, a qual constará decerto do Livro
Branco da Comissão, a publicar em breve.

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a :

— proposta de directiva do Conselho relativa às bandas de frequência a designar para a
introdução coordenada de sistemas telemáticos de transportes rodoviários na Comuni
dade, incluindo sistemas de informação e orientação rodoviária,

— proposta de directiva do Conselho relativa às bandas de frequência comuns a designar
para a introdução coordenada do Sistema Terrestre de Telecomunicações para Voos
(TFTS) na Comunidade ( l )
(93/C 19/ 12)

Em 13 de Agosto de 1992 e em 18 de Agosto de 1992, o Conselho decidiu , nos termos do
artigo 1009 A do Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico
e Social sobre as propostas supramencionadas .

A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida da preparação dos trabalhos do
Comité sobre esta matéria , emitiu parecer em 18 de Novembro de 1992. Foi relator M. Bell .
Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o parecer que se segue.

1.1 . As propostas referem-se à harmonização das
bandas de frequência dos sistemas telemáticos de trans

portes rodoviários (RTTS ) na Comunidade, incluindo
sistemas de informação e orientação rodoviária e à
harmonização das bandas de frequência de um Sistema
de Correspondência Pública Aeronáutica , mais conhe

0 ) JO n? C 222 de 29 . 8 . 1992, p . 10 .

Voos (TFTS ).

1 . Introdução

cido por Sistema Terrestre de Telecomunicações para
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Nos últimos anos, tem-se assistido a um acen

tuado aumento dos serviços, públicos e privados, inte
ressados em fazer uso do espectro rádio . Para que se
possam extrair vantagens significativas dos limitados
recursos do espectro rádio , são necessárias uma admi
nistração eficaz e grande cuidado na atribuição das

çados no desenvolvimento dos RTTS , tendo em vista
o seguinte :

a) Obtenção de uma norma europeia única para os
RTTS, o que implica um processo de estabeleci
mento de normas saído do Instituto Europeu de
Normalização das Telecomunicações (ETSI);

frequências .

1.3 .
Uma vez que as frequências são um recurso
limitado e há tantas necessidades, qual delas a mais
premente, de utilização de frequências, civis e militares,
públicas e privadas, a harmonização da atribuição das
frequências a nível internacional contribuirá para
garantir a máxima eficácia na exploração do espectro
rádio. A eliminação da atribuição conflitual de frequên
cias a nível interno é, por isso, essencial . Além disso , a
harmonização da atribuição das frequências na Comu
nidade contribuirá para a criação de um mercado pan
europeu dos RTTS e TFTS, facilitado pela inexistência
de fronteiras nacionais e de políticas incompatíveis de
atribuição de frequências .

1.4. A necessidade de coordenação da atribuição de
frequências a nível internacional é reconhecida desde
há muitos anos e tem vindo a ser posta em prática
em larga medida tanto pela União Internacional das
Telecomunicações ( UIT) como pelo Comité Europeu
das Radiocomunicações (ERC) da Conferência Euro
peia das Administrações dos Correios e Telecomuni
cações ( CEPT). Os países cujas administrações das tele
comunicações participam na CEPT são os doze Esta
dos-membros da Comunidade e os seguintes outros :
Albânia, Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, Checoslo
váquia, Finlândia, Hungria, Islândia , Liechtenstein,
Lituânia , Malta , Mónaco , Noruega , Polónia, Roménia ,
Suécia, Suíça , Turquia , Vaticano e São Marino . O
Comité apoia o princípio da coordenação pan-europeia
da atribuição de frequências consagrado pela Resolução
do Conselho de 28 de Junho de 1990, sob reserva das
observações formuladas a seguir a respeito da forma
como realizar tal coordenação.
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b) A introdução coordenada de aplicações dos RTTS
por toda a Comunidade, o que contribuirá para
melhorar a segurança rodoviária , maximizar a efi
ciência dos transportes e reduzir ao mínimo o
impacto ambiental negativo dos transportes;

c) O funcionamento do RTTS numa base pan-euro
peia devido à disponibilidade de frequências comuns
à escala europeia;
d) O desenvolvimento da infra-estrutura europeia de
transportes mediante o transporte e o funciona
mento, sem restrições, do equipamento de comuni
cações RTTS na Comunidade;

e) A criação de um amplo mercado europeu para os
RTTS que dê mais confiança aos fabricantes e aos
operadores .

3 . A proposta relativa ao TFTS
3.1 .

A proposta relativa ao TFTS prevê que aos

Estados-membros da Comunidade Europeia competirá
atribuir as bandas de frequências indicadas pelo ERC
e pela Conferência Administrativa Mundial das Radio
comunicações 1992 (WARC 92) (designadamente, as
bandas de 1670-1975 MHz terra-ar e 1800-1805 MHz

ar-terra ) ao TFTS .

3.2 .
O objectivo da proposta é favorecer o desenvol
vimento do TFTS através da atribuição de bandas de
frequência .

O que deve dar um novo impulso aos progressos alcan
çados no desenvolvimento do TFTS , tendo em vista o
2 . A proposta relativa aos RTTS

2.1 . A proposta relativa aos RTTS prevê que caberá
aos Estados-membros da Comunidade Europeia atri
buir as bandas de frequências indicadas pelo programa
comunitário de investigação e desenvolvimento Drive
(« Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in
Europe ») e pelo ERC (designadamente, a banda de
5,795-5,805 GHz, eventualmente extensível a 5,815
GHz, a banda de 63-64 GHz e a banda de 76-77 GHz)
aos RTTS .

seguinte :

a) Obtenção de uma norma europeia única para o
TFTS, o que implica um processo de estabeleci
mento de normas saído do Instituto Europeu de
Normalização das Telecomunicações (ETSI), a con
cluir em 1992. Além disso, o Comité Europeu para
a Electrónica Aeronáutica (EAEC) está a preparar
normas apropriadas para os aviões , enquanto que
o Comité para a Engenharia Electrónica das Com
panhias Aéreas (AEEC) está a elaborar normas para
o sistema de cabine das companhias aéreas e para
os serviços de telecomunicações a bordo ;

2.2.
O objectivo da proposta consiste em favorecer
o desenvolvimento dos RTTS através da atribuição de
bandas de frequência .
O que deve dar um novo impulso aos progressos alcan

b) A introdução coordenada de aplicações do TFTS
na Comunidade ;

c) O funcionamento do TFTS numa base pan-europeia
devido à disponibilidade de frequências comuns à
escala europeia ;
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d) O desenvolvimento da infra-estrutura europeia de
transportes mediante o transporte e o funciona
mento, sem restrições, de equipamento de comuni
cações na Comunidade;
e) A criação de um amplo mercado europeu para o
TFTS que dê mais confiança aos fabricantes e aos
operadores .

4. Observações na generalidade

4.1 .

O Comité apoia inteiramente a introdução dos

RTTS e do TFTS, concordando , também, com o princí

pio da atribuição de bandas de frequências comuns para
o seu estabelecimento . Tem dúvidas , porém, quanto à
necessidade da iniciativa da Comissão de propor as
Directivas pendentes, atentas as razões que seguem .

4.2. A coordenação da atribuição de bandas de fre
quência na Europa é administrada pelo ERC da CEPT
e pela Comissão .
4.3 . Nas Exposições dos Motivos das Propostas, a
Comissão refere que o ERC tem identificado como
bandas de frequências mais indicadas, respectivamente,
para os RTTS e para o TFTS, as mesmas que a Comis
são propõe, nomeadamente, a banda de 5,795-5,805
GHz, eventualmente extensível a 5.815 GHz, a banda
de 63-64 GHz e a banda de 76-77 GHz (para os RTTS)
e as bandas de 1670-1975 MHz terra-ar e 1800-1805

MHz ar-terra (para o TFTS).

4.4.

Até à data , as medidas do ERC sobre atribuição

de bandas de frequências têm sido criticadas por insufi
cientes para darem confiança aos fabricantes, uma vez
que constituem mera recomendação e não são, por isso,
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meses após a aprovação de uma dada Decisão, se se
comprometem ou não a aplicá-la .
4.5 .

Na 7? reunião, realizada de 20 a 23 de Outubro

de 1992, o ERC aprovou estas medidas para aplicação
das Decisões do ERC . Além disso, nessa mesma reu

nião, o ERC adoptou uma Decisão relativa à escolha
de bandas de frequências para os RTTS e o TFTS .
4.6 .
A Decisão do ERC propõe a atribuição aos
RTTS e ao TFTS das mesmas frequências que constam
da proposta da Comissão .

4.7. Pode defender-se que as medidas adoptadas pelo
ERC têm vantagens relativamente às medidas adopta
das pela Comissão nesta matéria, por dizerem directa
mente respeito a um grupo mais numeroso de países
(entre os quais se contam os 12 Estados-membros da
Comunidade) e serem mais flexíveis do que as Directi
vas do Conselho , pois são mais facilmente revistas ou
alteradas . Por estas mesmas razões, pode argumentar
-se, também, que o ERC constitui a instância mais
adequada para a coordenação da atribuição das fre
quências .
4.8 .
O Comité considera , todavia, que é questionável
que se possa impor a execução das decisões do ERC.
Se a administração de um Estado-membro não pusesse
em aplicação uma Decisão do ERC (não obstante ter
concordado em vincular-se a ela), a aplicação ficaria
dependente dos princípios gerais de direito internacio
nal, que, ainda que fossem eficazes, seriam intricados
e difíceis de atingir. Em contrapartida, se um Estado
-membro da Comunidade não der cumprimento a uma
directiva , será contra ele movida acção no Tribunal de
Justiça Europeu . Não seria uma acção executiva rápida,
mas seria clara e precisa, recorrendo a um mecanismo
jurídico experimentado.

vinculativas . No entanto, o Comité chama a atenção

para a recente alteração verificada nos processos do
ERC. Na sua 6? reunião, o ERC aprovou o princípio da

elaboração de medidas mais vinculativas, denominadas
« Decisões », e a adopção de um procedimento por
escrito, a que os membros do ERC recorrerão para
comunicarem ao Presidente do ERC, no prazo de dois

4.9 . Em conclusão, embora lhe seja simpática a ideia
de que as questões ligadas aatribuição das frequências
devam ser tratadas pelo ERC e não pela Comunidade,
o Comité considera que, dado haver maior certeza
na aplicação das medidas comunitárias, as propostas
merecem ser apoiadas .

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à definição e à utilização de
normas e de especificações técnicas compatíveis para a aquisição de equipamentos e de
sistemas para a gestão do tráfego aéreo
(93/C 19/ 13 )

Em 14 de Agosto de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do n? 2 do artigo 84? do Tratado
que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social
sobre a proposta supramencionada .

A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida de preparar os trabalhos do Comité
nesta matéria, emitiu parecer em 18 de Novembro de 1992. Foi relator Wolfgang Schmidt.
Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1 . Introdução

ria, o que poderia acelerar a aplicação das medidas ao
nível nacional .

1.1 .
O Comité é, em princípio, a favor da iniciativa
da Comissão das Comunidades Europeias de apoiar a
harmonização dos sistemas para a gestão do tráfego
aéreo ( ATM ) na Europa . O objectivo da Directiva
proposta está em sintonia com as propostas apresenta
das pelos utilizadores do espaço aéreo, nomeadamente
as contidas no estudo « A Crise do Controlo do Tráfego
Aéreo Europeu » — Planungsbiiro Luftraumnutzer/Wil
mer Cutler & Pickering, 1989 .

1.2 . A harmonização dos sistemas ATM é conside
rada uma fase intermédia da criação de um sistema
ATM europeu integrado , que deverá conduzir, na fase
final , à instalação de um sistema ATM europeu uni
forme que tenha em conta a procura futura e as necessi
dades operacionais dos utilizadores do espaço aéreo .

1.5 .

Os Ministros dos Transportes dos Estados

- membros da CEAC e o Comissário Van Miert decidi

ram , na reunião de 17 de Março de 1992, estabelecer
um acordo entre a Comissão e o Eurocontrol relativo

à distribuição de competências entre as duas organi
zações . A proposta de Directiva do Conselho é conside
rada demasiado limitada para substituir um tal acordo ,
que abrangeria todos os domínios pertinentes .
1.6 . Saliente-se que a gestão do tráfego aéreo não é
considerado um domínio a que deva aplicar-se o princí
pio da subsidiariedade. É, pelo contrário, consensual
que os actuais problemas de gestão do tráfego aéreo na
Europa apenas poderão ser resolvidos a nível pan
-europeu .

2. Observações na generalidade

1.3 .
A estrategia CEAC para os anos 90 e o Programa
de Harmonização e de Integração dos Sistemas ATC
Europeus (EATCHIP), dela decorrente, constituem uma
base de consenso generalizado para o desenvolvimento
da gestão do tráfego aéreo na Europa a curto e a médio
prazo . O CEAC incumbiu o Eurocontrol de definir
medidas específicas no âmbito do EATCHIP , entre
outras o estabelecimento de normas, a formulação de
recomendações e a definição de especificações operacio
nais e técnicas comuns nos domínios pertinentes . Toda
via , a aplicação destas medidas continua a ser da exclu
siva responsabilidade de cada Estado-membro .

1.4. A proposta de Directiva do Conselho apoia os
objectivos definidos na estratégia CEAC tornando obri
gatória , nos Estados-membros, a aplicação das normas
e especificações comuns definMas ou a definir pelo
Eurocontrol . As decisões do Eurocontrol neste domínio

teriam , assim, estatuto equivalente a uma lei comunitá

2.1 .
O documento da Comissão realça a diversidade
de factores que contribuem para limitar a capacidade
do sistema de controlo do tráfego aéreo, por exemplo,
os programas da utilização do material e os horários
de rotação do pessoal de algumas companhias aéreas .
O Comité não pode concordar com este ponto de vista .
Os serviços oferecidos pelas companhias aéreas são
fundamentalmente determinados pela procura . A
óptima utilização dos recursos de uma companhia
aérea , que se reflecte nos programas de utilização do
material' e nos horários de rotação do pessoal , é con
dição prévia para a manutenção da sua competitivi
dade. Por isso , a capacidade das infra-estruturas —
aeroportos e gestão do tráfego aéreo — deve adaptar
-se, na medida do possível , às exigências, no que diz
respeito a custos , decorrentes dos programas das trans
portadoras aéreas .
2.2.
O Comité regista a afirmação de que uma maior
compatibilidade reduziria os custos e que a aplicação
de especificações comuns para os equipamentos traria
vantagens evidentes para os industriais europeus . Con
tudo , continua a não ser claro de que forma se obteriam
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estes benefícios, a menos que as especificações fossem
estabelecidas de modo que apenas pudessem ser respei
tadas pela indústria europeia, o que restringiria a con
corrência e poderia levar ao aumento dos custos.
2.2.1 .

A competitividade da indústria europeia pode

ria ser aumentada através do financiamento comunitá

rio dos correspondentes programas de investigação e
desenvolvimento .

2.2.2. Para os utilizadores do espaço aéreo, é irrele
vante que os sistemas ATM ou os respectivos compo
nentes sejam concebidos e produzidos na Europa ou
em qualquer outra parte do mundo . A aquisição de
equipamentos ATC (sistemas de controlo da circulação
aérea ) deverá basear-se numa análise custo-benefício

sistemática e transparente, que tenha em conta os custos
e os benefícios tanto para os fornecedores dos sistemas
como para os utilizadores do espaço aéreo .
O Comité considera que a directiva visa contri

2.3 .

buir para o estabelecimento de um nível elevado de
segurança no espaço aéreo comunitário , o que não
significa que o actual nível de segurança do transporte
aéreo seja insuficiente . O Comité é do parecer de que

a capacidade dos sistemas ATC deve ser aumentada,
mantendo-se ou reforçando-se o elevado nível de segu
rança actualmente existente.

3 . Observações na especialidade
3.1 . Artigo I o.
3.1.1 .

O termo « air control », utilizado na versão

inglesa (« controlo » na versão portuguesa ), não corres
ponde à terminologia da Organização Internacional da
Aviação Civil (ICAO), pelo que deverá ser substituído

por « Air Traffic Control » ou « Air Traffic Services ».
3.2 . Artigo 29

3.2.1 .

A definição de « norma » não corresponde à

acepção em que este termo é utilizado pela ICAO e
pelo Eurocontrol. A definição é, todavia, adequada ao
objectivo da directiva .
3.3 . Artigo 39

3.3.1 .
O Comité concorda, em princípio, com a
inclusão dos objectivos da estratégia CEAC na proposta
de Directiva . Porém, os objectivos fixados no artigo 39
estão formulados de forma bastante vaga, o que torna
muito difícil o controlo da realização desses objectivos .

Na definição das metas e dos prazos para aplicação das
medidas a elas atinentes deve ter-se na devida conta a

viabilidade técnica e os aspectos de custos. A substi
tuição dispendiosa de equipamentos recentemente
instalados e em perfeitas condições de funcionamento
não deverá passar a ter uma maior prioridade em
resultado da Directiva proposta, dadas as suas repercus
sões em termos de encargos a suportar pelos utilizadores
do ATC. A Secção aduz, em particular, as seguintes
observações em relação às finalidades constantes do
artigo 39 :

— na versão inglesa , o termo « air control centres »
deve ser substituído por « air traffic control cen
tres »,
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— enquanto que a CEAC apenas reclama « uma cober
tura radar completa ... a assegurar em toda a zona
CEAC continental o mais tardar até 1995 », a pro
posta de Directiva exige ainda o « interfunciona
mento dos equipamentos radar de modo a assegurar
uma vigilância completa e organizada ». Sendo
embora de apoiar, em princípio, equipamentos
radar interfuncionais para optimizar a utilização
dos equipamentos radar em toda a Europa , parece
questionável a possibilidade de se atingir este objec
tivo até 1996 com uma relação favorável eficiência
-custo . Há que ter em conta que a exigência de
interfuncionamento dos equipamentos radar até
1996 implicaria a substituição de equipamentos
recentemente instalados, o que, do ponto de vista
puramente económico , dificilmente se justificaria ,

— a exigencia de garantia da « execução, assistida por
computador, das tarefas ligadas à gestão do tráfego
aéreo a partir de 1996 » carece de formulação mais
explícita. Com efeito, esta exigência não corres
ponde directamente a nenhum dos objectivos da
estratégia CEAC . Falta saber quais as tarefas ou
funções a executar, e em que medida , com a assistên
cia de computadores. Pode argumentar-se que todos
os sistemas ATM actualmente existentes na Europa
utilizam computadores, de modo que já há um certo
grau de assistência por computador,
— a « optimização da rede de rotas ATS e da estrutura
do espaço aéreo ...» não se prende apenas com a
definição e utilização de especificações técnicas e
operacionais compatíveis, antes exigindo diversas
medidas que extravasam o âmbito da proposta de
Directiva .

3.3.2 . De momento , as medidas a adoptar para atin
gir os objectivos fixados no artigo 3? não são inteira
mente previsíveis . Sugere-se, por consequência, que as
finalidades constantes do artigo 39 sejam transferidas
para um anexo. Este anexo, que seria juridicamente
vinculativo , admitiria alterações. A alteração do con
teúdo e dos prazos fixados no anexo seria efectuada
pela Comissão após consulta do Comité Consultivo,
em conformidade com o artigo 79, e das demais partes
interessadas, nos termos do artigo 89.

3.3.3 . É, em especial, impossível prever quais os com
ponentes do sistema ATM que deverão ser normaliza
dos e com que grau de pormenorização, o que apenas

poderá ser determinado ao longo do trabalho a desen
volver pelo Eurocontrol no âmbito das segunda , terceira
e quarta fases do EATCHIP e com o desenvolvimento
gradual do futuro Sistema Europeu de Gestão do Trá
fego Aéreo (EATMS ).
3.4. Artigo 99

3.4.1 .
Na proposta de Directiva do Conselho, a
Comissão reserva-se o direito de propor medidas apro
priadas, caso as especificações técnicas não sejam adop
tadas pelo Eurocontrol dentro dos prazos previstos no
artigo 39 ( ver artigo 99). A Secção aprova a disposição
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que confere a Comissão o direito de propor iniciativas
próprias. A Secção parte do princípio de que as organi
zações europeias representativas dos utilizadores do
espaço aéreo serão consultadas sobre estas iniciativas,
como está previsto no artigo 89.
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Sob a rubrica « Sistemas de Navegação » :
— separação radar (devia estar incluída na rubrica
« Sistemas de Vigilância »),

— « Short Term Conflict Alert » (STCA) (O STCA é

uma função específica do sistema ATC, pelo que

3.5 . Artigo 109

podia ser incluído numa rubrica eventualmente inti

3.5.1 . O relatório referido neste artigo deverá ter
igualmente o Comité Económico e Social pòr destina

culação Aérea »),

tário .

tulada « Assistência Automática ao Controlo da Cir

— delegação do espaço aéreo (seria de incluí-la na
rubrica « Gestão do Espaço Aéreo »; como anterior

mente foi referido, este domínio parece extravasar
3.6 .

Anexo 1

3.6.1 . A classificação dos « domínios abrangidos » é
questionável nos seguintes casos :
Sob a rubrica « Sistemas de Comunicação » :
— sistemas de atribuição automática do código SSR
(seria porventura mais apropriado incluí-los na
rubrica « Sistemas de Vigilância »).

o âmbito da presente directiva).

3.7. Ficha de Avaliação do Impacto

A afirmação contida no ponto 4 (« efeitos económicos »)
em relação à competitividade das empresas é de duvi
dosa validade. Não está claro de que forma a Directiva
irá melhorar a competitividade dos fabricantes euro

peus de equipamentos. As especificações técnicas não
deverão afectar a competitividade das empresas.

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo a um sistema de
distribuição de Pontos de Direito de Trânsito (eco-pontos) para os veículos de mais de
7,5 toneladas de peso total em carga matriculados num Estado-membro, que atravessem a
República da Áustria
(93/C 19/ 14)

Em 23 de Setembro de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 75? do
Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada .
A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida de preparar os trabalhos do Comité
sobre esta matéria emitiu parecer em 18 de Novembro de 1992. Foi relator Ulbo Tukker.
Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o presente parecer.
1 . Introdução
O acordo concluído entre a Comunidade Econó

1.1 .

mica Europeia e a República da Áustria sobre o trans
porte de mercadorias em trânsito através deste país
prevê, nos seus artigos 159 a 179, a redução da poluição

causada pelas emissões de NOx em 60 % (base : 1991 ) no
período 1992-2003 , e ainda a incentivação do transporte

combinado .

1.2 .
Para tal , o sistema de autorizações actualmente
praticado é substituído por um sistema de eco-pontos,
com o funcionamento seguinte :

a) Com base nas emissões de NOx registadas em 1991 ,

provenientes dos veículos pesados de mercadorias

de mais de 7,5 toneladas, foi calculado um número

total de eco-pontos a distribuir na Comunidade. O
cálculo para o primeiro ano indicou um total de
1 264 000 passagens (com e sem carga ), englobando
transportadores e operadores por conta própria .

b) O número de eco-pontos (1 264 000) pode sofrer
um aumento anual ( não cumulativo ) de 8% , desde

que as emissões de NOx sejam reduzidas rapida
mente ( isto é, em mais de 5% ). Se, num dado ano,
o valor de 8% for excedido , no ano imediato só
será autorizado um aumento máximo de 4% , inde

pendentemente do valor do excesso.

1.3 . A proposta da Comissão [doe. COM(92) 343
final ] sub judice tem como objecto exclusivo a distri
buição de eco-pontos entre os Estados-membros .

O artigo 5? preve a criação de um comité nos termos
do artigo 4? da Decisão do Conselho adoptada com
base na proposta contida no documento COM(92) 107
final .

3 . Observações
3A . Na generalidade

Considera o Comité que o sistema de eco-pontos é
excessivamente complicado, podendo na prática dificul
tar a actividade das empresas transportadoras.
O Comité recomenda, pois, à Comissão que exerça o
controlo adequado da sua aplicação e apoie e acom
panhe os transportadores na resolução de eventuais
problemas .
3B . Na especialidade
1 . O Comité concorda com o artigo 19.
2 . O Comité está de acordo com o n9 1 do artigo 29.
No que se refere ao n9 2 deste preceito , o Comité
não entende por que razão a distribuição dos eco
-pontos se efectua em dois blocos anuais , em vez de
num só, como é feito actualmente com os contingen
tes . Para as empresas , é preferível uma única distri
buição anual .

3 . O disposto no artigo 39 deverá aplicar-se ao ano
inteiro, devendo a devolução dos eco-pontos não
utilizados ser efectuada apenas no final do ano .
4 . No artigo 49, estabelece a Comissão alguns critérios
para a atribuição dos eco-pontos aos Estados-mem

2 . Conteúdo da proposta

bros :

a ) uma posição inicial de desvantagem ;

Os artigos 19 a 69 da proposta tratam do sistema de
distribuição de eco-pontos pela Comunidade.

b) problemas com o aperfeiçoamento técnico do
parque de veículos no que diz respeito às emis

sões de NO x;

O artigo 49 contém uma proposta relativa aos eco
-pontos não utilizados e devolvidos pelos Estados-mem
bros , que constituem a chamada « reserva comuni

c) circunstâncias geográficas ;

tária ».

d ) ocorrências imprevistas.
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vações :

a Comissão em conta os problemas específicos das
regiões periféricas ?

b

d

Pensa o Comité que os Estados-membros que efectuam
a renovação do seu parque automóvel não podem ser
prejudicados por Estados-membros que não contri
buem, ou mal contribuem, para a redução das emissões

A Comissão refere, neste contexto, o aluimento de uma

Estes critérios justificam as seguintes questões e obser

ponte verificado há alguns anos na Áustria .

de NOx. Ao proceder à distribuição dos eco-pontos,

Pensa o Comité que, perante uma ocorrência deste
género verificada em território austríaco, deveria o
Governo da Áustria proceder ao ajustamento ou à
suspensão temporários do sistema de eco-pontos.

Considera o Comité que deve ser incentivada a moder
nização do parque automóvel e, em especial , dos
motores .

Caso se venha a registar, fora do território austríaco,
uma paralisação que afecte seriamente o tráfego de
trânsito através da Áustria, deverá a Comissão recorrer
directamente à consulta do comité referido no artigo 59.

c

5 e 6

Que entende a Comissão por « circunstâncias geográfi
cas » e como as traduz em termos de eco-pontos ? Tem

proposta .

deverá a Comissão ter em atenção este princípio, ac
tuando de modo a apoiar os Estados-membros que
agem no sentido daquela redução .

O Comité está de acordo com os artigos 5? e 69 da

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Paracer sobre :

— o projecto de regulamento (CEE) da Comissão relativo à aplicação do n9 3 do artigo 85?
do Tratado CEE a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas que têm
por objecto o planeamento e coordenação conjuntos dos horários, as operações conjuntas,
as consultas sobre as tarifas de passageiros e de cargas dos serviços aéreos regulares e a
atribuição das faixas horárias nos aeroportos ,
— o projecto de regulamento (CEE) da Comissão que altera o Regulamento (CEE)
n? 83/91 relativo à aplicação do n? 3 do artigo 859 do Tratado CEE a certas categorias
de acordos entre empresas respeitantes aos sistemas informatizados de reserva para
serviços de transporte aéreo (*)
(93/ C 19/ 15

Em 22 de Setembro de 1992, a Mesa do Comité decidiu , nos termos do 3? parágrafo do
artigo 209 do Regimento, emitir um parecer sobre as propostas supramencionadas.

A Secção dos Transportes e Comunicações, encarregada da preparação dos trabalhos do
Comité nesta matéria , emitiu parecer em 18 de Novembro de 1992 . Foi relator R. Moreland .
Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o parecer que se segue.
1 . A proposta da Comissão

1.1 . Trata-se de uma proposta de decisão da Comis
são, ao abrigo do n9 3 do artigo 859 do Tratado CEE
(ou seja, das disposições referentes à concorrência),
sobre aspectos relativos aos transportes aéreos, à luz
da recente aprovação pelo Conselho do chamado « Ter
ceiro Pacote Aéreo ».

1.2.
O principal objectivo das propostas e permitir
isentar das regras de concorrência, mediante certos
requisitos :

— o planeamento e coordenação conjuntos dos horá
rios cios serviços aéreos entre aeroportos da Comu
nidade ,

— a exploração conjunta de um serviço aéreo regular
numa nova rota ou numa rota de reduzido tráfego

entre aeroportos comunitários,

— a realização de consultas sobre tarifas aplicáveis ao
transporte de passageiros e suas bagagens e sobre
preços de carga nos serviços regulares de transporte
aéreo entre aeroportos da Comunidade,

Os principais requisitos sao os seguintes :

— o planeamento dos horários incidirá sobre períodos
ou rotas de menor tráfego ou deverá facilitar as
conexões « interline »,

— a exploração conjunta só poderá realizar-se em
rotas de capacidade reduzida , ainda não abrangidas ,
— as consultas sobre tarifas deverão dar origem a
« interlining » e realizar-se, relativamente às tarifas
normais , unicamente no contexto de uma reunião

multilateral uma vez por ano e, em relação às tarifas
promocionais , duas vezes por ano,
— os novos aderentes deverão ter prioridade na atri
buição de 50% das faixas horárias recém-criadas
ou não utilizadas ,

— a Comissão poderá retirar as isenções se estas tive
rem por consequência a supressão ou a redução de
concorrência,

— uma transportadora associada (ou seja, uma com
panhia de aviação) deverá fornecer a um Sistema
Informatizado de Reserva concorrente as mesmas

informações que fornece ao seu próprio Sistema
Informatizado de Reserva .

— a atribuição de faixas horárias e a fixação dos
horários na medida em que digam respeito aos

serviços aéreos entre aeroportos da Comunidade;
— os acordos relativos a Sistemas Informatizados de
Reserva .

(*) JO n? C 253 de 30. 9. 1992, p . 6 .

2. Observações na generalidade
2.1 .
O Comité observa que a isenção por categoria
surge no seguimento do acordo do Conselho sobre o
« Terceiro Pacote Aéreo ». Em termos gerais, o Comité
concorda em que é necessária a isenção por categoria
e, em particular, aprova que as consultas sobre tarifas
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prejudica a possibilidade de obtenção ou prorrogação
de isenções individuais para operações conjuntas não
abrangidas pela dita isenção por categoria .

O Comité preocupa -se, contudo, com os seguintes
aspectos :

3.3 . Artigo 40.: disposições especiais relativas às con
sultas sobre tarifas

a ) o papel da Comissão nas consultas sobre tarifas não
deveria ser demasiado burocrático;
b) as faixas horárias e os Sistemas Informatizados de

Reserva são objecto de propostas actualmente em
exame no Conselho . Tal como observado pelo
Comité no seu parecer sobre anteriores isenções por
categoria neste domínio , uma decisão do Conselho
relativa a estes temas deveria não só ser reconside

rada como ter precedência . No caso de o Conselho
não adoptar uma decisão sobre estes temas até ao
final de 1992, a Comissão deveria prorrogar as
isenções em vigor ou basear as isenções na actual
posição do Conselho (procedendo a uma revisão
quando o Conselho adoptasse uma decisão final).

3 . « Projecto de regulamento ( CEE) da Comissão rela
tivo à aplicação do n? 3 do artigo 859 do Tratado
CEE a certas categorias de acordos , decisões e práti
cas concertadas que têm por objecto o planeamento
e coordenação conjuntos dos horários, as operações
conjuntas, as consultas sobre as tarifas de passagei
ros e de cargas dos serviços aéreos regulares e a
atribuição das faixas horárias nos aeroportos »
Observações na especialidade
3.1 . Preâmbulo

( 1 ) Não está claro se se refere à prestação de serviços
de transporte entre aeroportos da Comunidade.

3.2. Artigo 3°.: disposições especiais relativas a ope
rações conjuntas

3.2.1 .
O Comité reconhece que a criação de uma
isenção por categoria permite às transportadoras
aéreas, agindo no âmbito dos limites da directiva , evita
rem os procedimentos morosos de consulta à Comissão
para a realização de operações conjuntas . No entanto,
as circunstâncias que presidem às operações conjuntas
podem variar consideravelemente e poderá haver ope
rações conjuntas justificáveis que não se inscrevam
necessariamente no âmbito das restrições da directiva .
Por conseguinte, a Comissão deveria considerar a possi
bilidade alternativa de análise caso por caso .

3.3.1 .
Em termos gerais, o Comité apoia este artigo
mas, tal como referido em 2.1 , considera que a Comis
são não tem necessariamente que enviar observadores
ou receber relatórios regularmente, embora reconheça
que tal é recomendável em caso de abuso evidente do
disposto neste artigo. Além disso, deveria incluir-se
uma definição mais precisa de tarifas « normais » e
« promocionais ». Por último, a Comissão deveria asse
gurar que os limites às consultas não tenham — contra
riamente ao objectivo da isenção — um efeito desvanta
joso para as transportadoras aéreas de pequena
dimensão .

3.4 . Artigo 5°.: disposições especiais relativas à atri
buição de faixas horárias
3.4.1 .

O Comité observa que a Comissão aceitou o

seu ponto de vista, segundo o qual o assunto é dema
siado importante para ser deixado à decisão da Comis
são, sendo uma decisão do Conselho mais apropriada ,
e presume que a intenção deste artigo é apenas a de
forçar uma decisão do Conselho (a qual , no entender
do Comité, deveria ser tomada o mais brevemente

possível ).
3.4.2 .

O Comité nota que estas disposições são glo

balmente idênticas à decisão da Comissão de 1990. É

de perguntar se não deveriam ter sido actualizadas à
luz dos debates no Conselho (a que a Comissão pode
assistir) [ ver ponto 2(b)].

4. « Projecto de regulamento ( CEE) da Comissão que
altera o Regulamento (CEE) n9 83/91 relativo à
aplicação do n? 3 do artigo 859 do Tratado CEE a
certas categorias de acordos entre empresas respei
tantes aos sistemas informatizados de reserva para
serviços de transporte aéreo »
4.1 .
O Comité observa que a Comissão reexaminará
o artigo 79 A à luz da decisão do Conselho sobre a
proposta relativa ao Código de Conduta . A proposta
na sua globalidade deveria ser apreciada neste contexto.
4.2 . Novo artigo 7° A proposto

Ponto 2. Esta disposição não se coaduna com a proposta
de alteração ao Código de Conduta, a qual rejeita
especificamente a participação obrigatória em todos os
SIR ao mais alto nível de funcionalidade .

3.2.2. Artigo 3 o-, alínea f )

Não fica esclarecido em que medida a existencia de
uma isenção por categoria para operações conjuntas

4.3 . As condições propostas aplicam-se, com efeito,
predominantemente aos sistemas que sejam proprie
dade das transportadoras aéreas, mais do que aos siste
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mas em regime de compropriedade. A Comissão deveria
estar ciente de que a aplicação da isenção por categoria
será discriminatória. Tal reforça a necessidade de a
isenção por categoria ser substituída pelo Código de
Conduta, o que, aliás, já foi apontado anteriormente
pelo Comité.
4.4 .

O Comité lembra à Comissão a sua preocupação

de que os SIR sejam competitivos em toda a Comuni
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dade e de que o domínio de um sistema sobre outro
num Estado-membro não reflicta a predominância de
uma transportadora proprietária nesse Estado-membro.

4.5 . O Comité reserva-se a possibilidade de aduzir
ulteriores observações sobre os SIR no parecer que
emitirá sobre o Código de Conduta .

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992 .
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho que altera o Regulamento

(CEE) n9 1785/81 que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (')
(93/C 19/ 16)

Em 9 de Outubro de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 1989 do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia , consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
O Comité Económico e Social decidiu incumbir Charles Pelletier da preparação dos trabalhos

na matéria, na qualidade de relator-geral .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou , por unanimidade, o seguinte parecer .
1 . Observaões preliminares

1.1 . O artigo 3039 do Tratado de Adesão de Portugal,
de 12 de Junho de 1985, previu disposições transitórias
relativas ao regime de importação de açúcar bruto a
fim de garantir o abastecimento da indústria portuguesa
de refinação .

1.2. Estas disposições transitórias prevêem a impor
tação anual de 75 000 toneladas de açúcar bruto
de 4 países ACP com os quais as empresas de refinação
portuguesas celebraram contratos plurianuais antes da
adesão de Portugal à CEE .

1.3 . Em derrogação ao disposto no n9 2 do artigo 169
do Regulamento n9 1785/81 , as quantidades referidas
pagam, na importação, um direito nivelador reduzido
calculado com base no preço de intervenção e não no
preço-limiar.
1.4 .

O Tratado de Adesão prevê igualmente que, se

as disponibilidades comunitárias em açúcar bruto forem
insuficientes, Portugal poderá ser autorizado, por regu
lamento da Comissão , a importar de países terceiros,
com o mesmo direito nivelador reduzido, as quantida
des de açúcar necessárias para completar o abasteci
mento das suas refinarias .

1.5 .

Este regime transitório de importação de açúcar

para Portugal, que visa garantir o abastecimento da
indústria portuguesa de refinação no limite das necessi
dades de consumo de açúcar em Portugal , expira em
(') JO n<.'C 265 de 14. 10 . 1992, p . 3 .

31 de Dezembro de 1992 .
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1.6. Além disso, o actual regime de quotas de pro
dução no sector do açúcar chega a termo em 30 de
Junho de 1993 . O Regulamento n9 1785 /81 prevê que
o Conselho estatua , antes de 1 de Janeiro de 1993 , sobre
o novo regime de organização comum do mercado do
açúcar a aplicar a partir de 1 de Julho de 1993 .
1.7 .
A falta de proposta da Comissão na matéria
torna ilusório o respeito deste prazo pelo Conselho .
1.8 .
A fim da garantir a coerência , a partir de 1 de
Julho de 1993 , das disposições relativas ao regime de
importação de açúcar bruto para Portugal com o novo
regime aplicável ao sector do açúcar na Comunidade,
conviria prever, mediante regulamento, as disposições
a aplicar a Portugal durante o período compreendido
entre 1 de Janeiro de 1993 e 30 de Junho de 1993 e,
simultaneamente, prever que o novo Regulamento do
Açúcar, aplicável a partir de 1 de Julho de 1993, esta
tuirá igualmente sobre as condições de abastecimento
da indústria de refinação na CEE (incluindo em Por
tugal ).
1.9 .
De harmonia com o que precede, a Comissão
propõe prorrogar por seis meses , através de regula
mento, as disposições actualmente em vigor adaptando
as quantidades a importar à duração do período .

2. Observações na generalidade
2.1 .
O Comité lamenta que a Comissão não tenha
apresentado conjuntamente uma proposta relativa ao
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novo Regulamento do Açúcar e uma proposta relativa
às condições de abastecimento da indústria de refinação
da CEE. Se assim tivesse sido, o Comité teria podido
formular um único parecer sobre a questão da refinação
portuguesa .

2.2. O Comité deverá, por conseguinte, voltar a pro
nunciar-se sobre esta questão, em parecer ulterior sobre
as disposições a aplicar a partir de 1 de Julho de 1993
em matéria de organização comum de mercado no
sector do açúcar .

3 . Observações na especialidade

3.1 . A fim de evitar que as condições de abasteci
mento das refinarias portuguesas sejam modificadas

duas vezes no prazo de poucos meses, em prejuízo do
bom andamento das transacções comerciais, o Comité
aprova a proposta de Regulamento da Comissão .

3.2.

Esta aprovação é feita sem prejuízo do parecer

que o Comité será chamado a emitir sobre as futuras

propostas da Comissão relativas às condições de abaste
cimento da indústria de refinação na CEE, incluindo
em Portugal, a partir de 1 de Julho de 1993 .
3.3 . O Comité salienta que estas propostas deverão
respeitar a preferência comunitária no mercado portu
guês do açúcar brando e do açúcar bruto originário da
CEE .

Feito em Bruxelas, em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho que institui um regime comunitá
rio da pesca e da aquicultura
(93/C 19/ 17

Em 21 de Outubro de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 1989 do
Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada .
O Comité Económico e Social decidiu incumbir A. Silva , como relator-geral , da preparação
dos correspondentes trabalhos .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1 . A presente proposta de regulamento pretende dar
continuidade às propostas contidas no Relatório sobre
a Política Comum de Pescas (') apresentado pela Comis

regulamento em apreço. Assim o CES, sob reserva de
serem aceites as observações que se seguem, aprova a
presente proposta de Regulamento do Conselho .

são ao Conselho ao abrigo do Regulamento 170/83 (2).
2.

Tendo em conta a necessidade de respeitar o prazo

6.
A preservação dos recursos haliêuticos é hoje, sem
dúvida, uma prioridade absoluta .

imposto para a decisão do Conselho, o presente parecer
do CES deverá cingir-se aos aspectos mais importantes ,

razão pela qual ele será completado por um parecer
suplementar.
3.

Mas como se destacou em pareceres anteriores do CES,
a pesca não é a única responsável por tal estado de
coisas . Outros factores concorrem igualmente para a
actual vulnerabilidade do sector (3 ).

O Comité Económico e Social , consultado para o

efeito pela Comissão, participou plenamente através
dos seus pareceres (3) no debate que se estabeleceu sobre
a situação do sector das pescas entre 1983-1990 e sobre
as suas perspectivas para o período 1993-2002.

7. A necessidade de preservar os recursos haliêuticos
e garantir a continuidade das actividades de pesca nas
melhores condições, vai impor alguns constrangimentos
bem como a reformulação dos próprios pressupostos
em que assentava a Política Comum de Pescas .

4. Ele congratula-se pelo facto de algumas sugestões
constantes dos seus pareceres, nomeadamente em
matéria de :

— maior integração de todos os parâmetros que in
fluenciam a mortalidade por pesca ,

— maior transparência na tomada de decisões e maior
participação dos profissionais,
— necessidade de melhorar o sistema de Tac e Quotas,

— necessidade de Tac pluriespecíficos e plurianuais
para melhor integrar a realidade das pescas,
— sistema de reporte anual em matéria de Tac e Quo
tas, terem sido integradas pela Comissão na actual
proposta de Regulamento .

5. Algumas questões com carácter prioritário defen
didas pelo CES, pelo Parlamento Europeu e pelos orga
nismos sócio-profissionais bem como pela própria
Comissão no Relatório supra citado, não se encontram,

contudo, suficientemente reflectidos na proposta de

8 . Convém, contudo, não perder de vista que, para
além dos seus aspectos puramente técnicos, a pesca e
as actividades conexas continuam a desempenhar um
papel económico e social fundamental , sobretudo em
determinadas regiões geográficas onde se encontram
concentradas ou em certas regiões que delas são parti
cularmente dependentes. A sua importância específica
é assim bem maior que o seu peso relativo em termos de
contribuição para o produto interno bruto comunitário .
9.
No que respeita às prioridades quanto às orien
tações para o futuro do sector, o CES insiste na necessi

dade de uma abordagem global e coerente que integre
plenamente as suas diferentes vertentes . Neste contexto
e no quadro da crise latente em que se encontra este
sector, a política social assume um especial significado .
10.
No que respeita ao princípio da estabilidade
relativa , o CES reitera a necessidade da manutenção
deste princípio com as adaptações e os ajustamentos que
a evolução da situação, desde 1983, possa globalmente
justificar.

( ! ) SEC(91 ) 2288 final .

(2) JO n? L 24 de 27. 1 . 1983 .
(3 ) JO n? C 339 de 31 . 12. 1991 , p. 76 e JO n? C 223 de 31 . 8 .
1992, p . 30 .

11 .
O estabelecimento de um regime comunitário de
licenças com o objectivo de racionalizar a exploração
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dos recursos pode revelar-se vantajoso . A licença pode

14.

ser um meio de identificar os navios , de conhecer o
esforço de pesca e até de fazer respeitar a regulamen
tação em vigor.

sobre a Política Comum de Pescas aprovado pelo Con
selho, « torna-se necessário compensar as perturbações
socioeconómicas através de medidas de acompanha

Tal como previa o Relatorio 1991 da Comissão

mento adaptadas (2).
12 .

No entanto, tendo em vista a manutenção da

estabilidade do sector e por que as licenças se referem
a recursos de pesca que são comuns, importa deixar
claro, como defendeu o CES ( 1), que as licenças não
devem ser transferíveis .

13 . A redução das capacidades das frotas na perspec
tiva de um maior equilíbrio entre os recursos disponí
veis e o esforço de pesca, vai reflectir-se no nível de
emprego e rendimentos do conjunto do sector da pesca

15 .

Assim a presente proposta de regulamento, a

fortiori porque se trata de um regulamento quadro, deve
estabelecer que as medidas de adaptação das estruturas
deverão integrar medidas sociais e regionais de acom
panhamento no quadro de uma boa articulação entre
a Política Comum de Pescas e os Fundos Estruturais,
particularmente através da acção do novo objectivo 6.

e actividades conexas .

É necessário prever medidas de compensação financeira
para os sectores afectados de modo a viabilizar este

16. Por ultimo, a reforma e a adaptação da Política
Comum de Pescas supõe ainda disponibilidades finan
ceiras à altura das ambições proclamadas .

sector .

(') JO n? C 223 de 31 . 8 . 1992, p . 30 .

(2) SEC(91 ) 2288 final .

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro 1992 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE no que
se refere ao sistema de imposto sobre o valor acrescentado aplicável aos transportes de
passageiros
(93 /C 19/ 18)

Em 12 de Novembro de 1992, o Conselho, em conformidade com o artigo 198? do Tratado
que institui a Comunidade Económica Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada.

O Comité incumbiu a Secção dos Assuntos Económicos, Financeiros e Monetários da
preparação dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, o Comité Económico e Social nomeou
Camille Giacomelli relator-geral .
Na sua 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e
Social adoptou por unanimidade, havendo uma abstenção, o seguinte parecer.
1 . Introdução

1.1 . A proposta de directiva tem por objectivo alterar
a Sexta Directiva no que se refere ao transporte de
passageiros por estrada ou por via navegável, a fim de
o adaptar ao mercado único sem fronteiras que entrará
em vigor em 1 de Janeiro de 1993 .
1.1.1 . Impõe-se uma alteração das disposições em
vigor, na medida em que os postos fronteiriços têm
servido de pontos de tributação e de controlo do IVA
nos transportes de passageiros.
1.2 .

Nesta conformidade, a Comissão entende ser

indispensável proceder, antes de 1 de Janeiro de 1993,
à:

— alteração da incidência territorial da tributação da
prestação nos dois modos de transporte em questão,
a saber, o transporte rodoviário e o transporte por

vias navegáveis internas [substituição do critério

actual da alínea b) do artigo 9? da Sexta Directiva ],

com a substituição do critério territorial em vigor
(tributação fraccionada do preço de transporte em
função das distâncias percorridas num ou noutro
Estado-membro) pela incidência integral do
imposto no país de partida (dois primeiros parágra
fos do n9 1 do artigo 19),

posta de directiva em análise, a Comissão tem em vista
que o Conselho volte a analisar esta questão antes de
31 de Dezembro de 1995 com base num relatório, a
apresentar antes de 31 de Dezembro de 1994, relativo
ao conjunto dos transportes de passageiros, com consi
deração particular dos riscos de distorção da concorrên
cia entre os diferentes modos de transporte.

2. Observações na generalidade
2.1 . O Comité concorda com o objectivo da proposta
de directiva em análise. As regras de aplicação do IVA
em matéria de transportes de passageiros devem, com
efeito, ser adaptadas às condições do mercado único,
que importam a eliminação dos controlos fiscais nas
fronteiras intracomunitárias a partir de 1 de janeiro de
1993 .

2.2.

É sabido que, no regime actual, há tributação e

controlo do IVA incidente no transporte rodoviário de
passageiros nas fronteiras de quatro Estados-membros :
a Alemanha e a Dinamarca colectam os operadores não
residentes a uma taxa por passageiro/quilómetro (0,007
DM/pkm na Alemanha e 0,05 Dkr/pkm na Dinamarca)
considerada por estes países como equivalente aos 14%
e 25% do IVA aplicáveis à prestação territorial dos
operadores nacionais de autocarros. A Bélgica colecta
os operadores estrangeiros à razão de uma avença diá
ria, em substituição do IVA de 6% em que é tributado
o volume de negócios territorial dos seus próprios cida

— introdução da noção de prestações de transporte
sucessivas, ocasionando cada uma um novo local

dãos .

de partida (terceiro e quarto parágrafos do n9 1 do

2.2.1 .

artigo 19),

tadas em IVA as operações de trânsito pela França de
grupos de viajantes de até 10 pessoas. A colecta é
apurada à taxa de 5,5% sobre a prestação territorial

— adaptação da matéria colectável (princípio da distri
buição entre os Estados-membros), a fim de ter em
conta as prestações de transporte sucessivas (n9 2
do artigo 19),

— isenção das prestações de transporte com destino
exterior à Comunidade ( n9 3 do artigo 19), isto é, o
tráfego com destino a países terceiros .

1.3 . Estando os transportes aéreos e ferroviários de
passageiros excluídos do campo de aplicação da pro

Finalmente, nas fronteiras francesas, são tribu

(autocarros e táxis).

2.3 . No que se refere ao transporte de pessoas pelas
vias navegáveis internas, os princípios de aplicação são
idênticos aos dos transportes rodoviários, salvo no caso
particular das vias navegáveis fronteiriças geridas em
condomínio ou sujeitas a outro regime internacional .
2.4. A proposta em análise apenas visa os transportes
rodoviários de passageiros e os transportes de passagei
ros por vias navegáveis internas.
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2.4.1 . Nos termos da « Exposição dos Motivos »
(página 10, ponto 6), a Comissão elaborará, antes de

o preço dos transportes (pagina 10, ponto 4). Na maio
ria dos casos , a ausência de impacto para os consumido

31 de Dezembro de 1994, um relatório geral em que
avaliará a situação global do sector dos transportes de
passageiros em matéria de IVA à face da evolução

res será ilusória .

observada e das necessidades do bom funcionamento

do mercado interno . Declara-se que se analisarão priori
tariamente os riscos de distorção da concorrência entre
os diferentes modos de transporte e que serão tidas em
conta , nomeadamente, as novas formas de transporte
ferroviário (TGV, ICE), que constituem concorrência,
sobretudo, aos transportes aéreos .

2.5 .
Como a proposta em apreço limita a tributação
em IVA a dois modos de transporte, o que cria uma
discriminação relativamente a outros , o Comité entende
que será preciso caminhar para um regime de tributação
uniforme de todos os modos de transporte. Assim ,
e também por outras razões que se depreendem* das
observações na especialidade, o Comité é do parecer de
que a proposta COM (92) 416 final deve ser mantida
em suspenso até que se consiga elaborar uma proposta
de directiva que estabeleça a aplicação do IVA a todos
os modos de transporte .
2.5.1 .
Nesta ordem de ideias, o Comité põe à consi
deração que a tributação em IVA do transporte intraco
munitário de passageiros constitui, a seu ver, não só
um encargo para o utilizador não sujeito passivo, como
um obstáculo à livre circulação de pessoas e ao processo
de integração económica . Em tais condições , o Comité
inclina-se para preconizar a aplicação da taxa zero a
todos os modos de transporte. Desfar-se-iam, assim , os
riscos de distorção da concorrência intermodal e as
distorções entre transportes internos e com o exterior.
A supressão de controles fronteiriços a partir de 1 de
Janeiro de 1993 ficaria também facilitada se a tribu
tação fosse abolida na Dinamarca, na Alemanha, na
Bélgica e na França .

Mesmo que não seja susceptível de unanimidade neste
momento, esta óptica nem por isso deixa de merecer
ser tomada em consideração quando o Conselho for
chamado a deliberar, presente o relatório que a Comis
são lhe entregará até 31 de Dezembro de 1994.

3.2.
As observações acima são também válidas, salvo
nos casos das vias navegáveis geridas em condomínio
ou sujeitas a outro regime internacional , no sector dos
transportes intracomunitários de passageiros por vias
navegáveis internas .

3.3 .
O Comité aponta , pois, haver total contradição
entre os cálculos acima e a apreciação da Comissão, na
« Exposição dos Motivos », das vantagens das dispo
sições propostas para os consumidores e da promoção
do desenvolvimento da indústria do turismo na Comu
nidade .

3.4.
A introdução da noção de « prestação de trans
porte sucessiva » (terceiro e quarto parágrafos do n9 1
do artigo 1?) e da sua definição terá por consequência
a sujeição dos prestadores de serviços abrangidos aos
regimes de IVA de todos os Estados-membros donde
efectuarem, no futuro, transportes de passageiros . A
ida e a volta dos serviços de vaivém ficarão automatica
mente sujeitas a tributações distintas nos Estados-mem
bros que interligarem .
3.4.1 .
O regime do IVA mudará , mesmo, « no
caminho » nos serviços não regulares que incluam para
gem de mais de 24 horas do meio de transporte no
território de um Estado-membro de trânsito ou de

destino da viagem .
3.4.2 . Esta disposição não só acarretará agrava
mento da colecta do IVA a cargo dos passageiros em
grande número de operações entre Estados-membros,
como causará despesas administrativas consideráveis,
devido à obrigação
— de recorrer a representantes fiscais responsáveis fora
do país de estabelecimento do transportador,
— de ter contabilidade em vários Estados-membros

para fins de IVA ,
— de multiplicação de comprovantes ( facturas de cus
tos, listas de bilhetes vendidos, guias de marcha ,
etc .),

3 . Observações na especialidade
3.1 . A passagem da incidência territorial do IVA
para o local de partida terá repercussões tangíveis nos
preços dos transportes intracomunitários de passageiros
por autocarro. Com efeito, a tributação do percurso
total de uma viagem com partida em Estados-membros
que aplicam a taxa normal ou reduzida (Bélgica : 6% ;
Alemanha : 14(15)% ; Dinamarca : 25% ; Espanha : 6% ;
França : 5,5% ; Grécia : 8% ; Países Baixos : 6% ) nesses
Estados-membros terá como consequência , para a
maioria das operações, aumentar a colecta do IVA .
Ora, isto desmente a afirmação contida na « Exposição
dos Motivos » de que as novas disposições não afectarão

— aliás, dificilmente será possível corresponder a estas
obrigações antes de 1 a 2 anos .
3.4.3 .
O Comité entende que a aplicação desta dis
posição colocará sérios problemas a um sector de trans
porte que se caracteriza pela predominância de PME .
É, mesmo, de temer que as novas imposições adminis
trativas e burocráticas tenham como consequência a
exclusão de numerosos operadores PME do acesso a
mercados exteriores ao país de estabelecimento . Trata
-se de um efeito perverso, num momento em que a
Comunidade está prestes a abolir as fronteiras internas,
a abrir o grande mercado interno, colocando a tónica
nas novas possibilidades de desenvolvimento para as
PME .
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3.5 . A forma proposta de determinação da matéria
colectável aplicável às prestações de transporte sucessi
vas (n9 2 do artigo 19) é algo vaga, exigindo a partição
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3.9.2. A aplicação concreta do IVA implica, por fim,
disposições administrativas .

da colecta do IVA entre vários Estados-membros .

3.5.1 . É de recear que flexibilidade a mais nesta
matéria possa provocar conflitos de apreciação entre
as administrações dos diferentes Estados-membros
implicados . De qualquer modo, a distribuição do IVA
deverá obedecer a parâmetros claros e calculáveis pelos
prestadores abrangidos.

3.6 .
O Comité entende que a isenção do tráfego com
destino a país terceiro que pratique a dedução da taxa
a montante criaria uma discriminação de sentido con
trário ao dos mercados intracomunitários de transpor
tes por autocarro e por via navegável interna (nos
serviços de transporte passíveis de IVA).
3.6.1 . A fórmula preconizada pela Comissão pode
mesmo originar distorções de concorrência nos trans
portes com partida e destino nos Estados-membros,
na medida em que os operadores poderão utilizar a
passagem por um país terceiro para praticar uma pres
tação de transporte sucessiva .
3.6.2.

Merece esta consideração tanta reflexão como

a que- diz respeito ao risco de desvio do tráfego em
benefício de certos países terceiros, se não houver isen
ção (comentário dos artigos, página 17, segundo pará
grafo do ponto 3 ).

3.7. Estando a eliminação dos controlos nas frontei
ras prevista para 1 de Janeiro de 1993, deverá passar a
funcionar normalmente a partir dessa data um sistema

que permita a passagem sem controlo. No caso das
trocas

intracomunitárias

de

bens,

a

Directiva

91 /680/ CEE de 16 de Dezembro de 1991 preceituou em

3.10 .
Tendo em conta as repercussões de uma alte
ração das regras de aplicação do IVA nas colectas e nos
preços dos transportes, verifica-se indispensável que
os operadores implicados disponham de um prazo de
adaptação adequado . Uma vez que grande parte dos
produtos turísticos é elaborada , organizada , calculada
e comercializada cerca de 6 a 12 meses antes da exe

cução das viagens, a entrada em vigor da proposta de
directiva em análise em 1 de Janeiro de 1993 é irrealista
e, em qualquer dos casos , inconcebível para os operado
res económicos visados .

4. Conclusões

4.1 . O Comité chegou à conclusão de que não podia
aprovar a proposta jacente e entende não haver possibi
lidade de dar aplicação em 1 de Janeiro de 1993 nem a
um diploma legislativo nem à abordagem que a Comis
são preconiza .

4.2 .
Em qualquer dos casos , está previsto que se
mantenham em vigor, por enquanto até ao fim do
período transitório (directiva 91 /680/CEE de 16 de
Dezembro de 1991 ), as disposições do n9 3 do artigo
28? da Sexta Directiva IVA e a derrogação objecto do
ponto 17 do Anexo F da mesma directiva .
4.3 .
Nestas condições, o Comité e levado a concluir
que se impõe conservar, durante o mesmo período
transitório , a conformidade da aplicação do IVA nos
transportes de passageiros com o princípio da territoria
lidade e com as taxas de IVA aplicadas actualmente
pelos Estados-membros .

tal conformidade .

4.3.1 .

3.8 .

No que respeita aos transportes de passageiros

por estrada e por via navegável interna, o Comité dá
como praticamente certo que, embora o Conselho possa
adoptar directiva específica antes de 1 de Janeiro de
1993 , a respectiva transposição para os direitos nacio
nais não poderá ser operada a tempo e as novas disposi
ções não poderão ser aplicadas a partir daquela data
nem pelas administrações dos Estados-membros nem
pelos operadores de transportes de passageiros abrangi
dos. As administrações e os operadores continuarão,
pois, a guiar-se pelas legislações nacionais, o que ocasio

Há, pois, que tomar disposições adequadas

para que

— a aplicação e controlo do IVA ocorram sem inter
venção nas fronteiras, em conformidade com a su
pressão das formalidades ,

— a colecta do IVA não seja agravada em relação à
situação actual ,

— os processos administrativos adaptados ao mercado
único sem fronteiras internas não criem estruturas
administrativas e burocráticas adicionais .

nará inevitavelmente colisão com o direito comunitário .

Nesta óptica , qualquer prestação intracomuni
tária ficaria , até à fronteira intracomunitária , sujeita ao

4.4 .

3.9. Com efeito, o procedimento legislativo comuni
tário mal começou, se se olhar ao atraso da apresen

tação da presente proposta ao Conselho.
3.9.1 .

A transcrição da regulamentação CE para o

direito nacional só pode ser feita segundo as normas
processuais vigentes nos Parlamentos dos Estados
- membros .

IVA territorial do país de partida e, além dela, às taxas
dos países de trânsito e de destino.
4.4.1 .
O controlo no país de partida ocorreria me
diante declaração de IVA do transportador ou do opera
dor, que seria obrigado a requerer um número de contri
buinte IVA para as prestações efectuadas nos Estados
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-membros que não o seu, servindo a comparação entre
a declaração no país de origem e as apresentadas para
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as prestações nos outros Estados-membros de meio de
verificação.

Feito em Bruxelas, em 24 de Novembro de 1992 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Paracer sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE e
introduz medidas de simplificação
(93/C 19/ 19)

Em 10 de Novembro de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o disposto no
artigo 198? do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité
Económico e Social sobre a proposta supramencionada .

O Comité Económico e Social decidiu incumbir Camille Giacomelli, na qualidade de relator
-geral , de preparar os trabalhos do Comité nesta matéria .
Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou o seguinte parecer por unanimidade .
1 . Introdução

1.1 .
Não tendo havido acordo no Conselho em adop
tar para a incidência territorial do IVA aplicável às
trocas comerciais intracomunitárias o princípio do país
de origem por não ter sido possível proceder à harmoni
zação das taxas , como previsto , num intervalo de
variação suficientemente reduzido, a Directiva 91 /680/

de 16 de Dezembro de 1991 , são adoptadas medidas
tendentes a facilitar a definição e a aplicação das dispo
sições do aludido regime transitório . Estas medidas têm
por objectivo a simplificação propriamente dita das
modalidades de tributação de certas transacções, e con
tribuem, além disso, para clarificar os princípios de
tributação aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 1993 .

CEE, de 16 de Dezembro de 1991 , veio estabelecer um

regime transitório , que permite suprimir os controlos e
as formalidades nas fronteiras intracomunitárias a par
tir de 1 de Janeiro de 1993 , data de entrada em vigor
do mercado único, mantendo taxas diferenciadas nos

Estados-membros e a tributação no país de destino .
1.2.
Deste modo , foram introduzidas profundas alte
rações na Sexta Directiva relativa ao IVA , tanto no que
respeita às trocas comerciais intracomunitárias como
no que concerne às operações efectuadas com países
terceiros .

1.3 . Em conformidade com o compromisso assu
mido aquando da adopção da Directiva 91 /680/CEE ,

1 .4.
Dado que as medidas de simplificação e de clari
ficação correspondem às expectativas dos meios econó
micos e às preocupações manifestadas pelos Estados
-membros por ocasião da transposição para o direito
nacional da Directiva 91 /680/CEE, o Comité Econó

mico e Social aprova a proposta de directiva em apreço,
tanto quanto ao fundo, que não altera o regime transitó
rio do IVA, como quanto aos objectivos (simplificação
e clarificação). Põe, todavia, sérias reservas quanto à
forma e ao prazo extremamente curto, se não , mesmo ,
claramente insuficiente — até 1 de Janeiro de 1993
— concedido para analisar cada uma das disposições
propostas e consultar os meios económicos envolvidos .
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2. Observações na generalidade
2.1 .

As medidas complementares da Directiva

91 /680/ CEE do Conselho , de 16 de Dezembro de 1991 ,

dizem respeito, por um lado, à simplificação propria
mente dita das modalidades de tributação de certas
transacções, e, por outro lado, à clarificação dos princí
pios de tributação aplicáveis a partir de 1 de Janeiro
de 1993 .

2.2 .
De uma maneira geral , estas medidas tem a
finalidade de simplificar as modalidades de tributação,
tanto para os operadores como para as administrações
dos Estados-membros . Os princípios de tributação e as
modalidades de declaração, definidos pela directiva de
16 de Dezembro, não são , todavia, alterados .

2.3 . A exposição de motivos enumera cinco séries de
disposições propostas .
2.3.1 . As medidas complementares clarificam a re
dacção de algumas das disposições da Sexta Directiva
relativa ao IVA, com a redacção que lhe foi dada pela
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prestados por um sujeito passivo estabelecido no estran
geiro solidariamente responsável pelo pagamento do
imposto com o destinatário nacional dos serviços tribu
táveis num Estado-membro em que o operador não se
encontre estabelecido, implicam, nos termos da Sexta
Directiva , obrigações de natureza diferente consoante
o Estado-membro em cujo território são efectuadas as
entregas e as prestações de serviços . A proposta jacente
prevê que estas operações receberão um tratamento
equivalente, independentemente do Estado-membro
envolvido. A simplificação consiste em generalizar a
todos os Estados-membros a aplicação das disposições
que actualmente apenas constituem opções oferecidas
pelo disposto no n? 1 , alínea a), do artigo 21 ? (operações
tributáveis que não sejam as referidas no n? 2, alínea
e), do artigo 99), mantendo-se todavia os princípios da
Sexta Directiva relativa ao IVA . Pode optar-se por
uma das seguintes fórmulas : o operador que efectua a
operação tributável, que é sujeito passivo estabelecido
no estrangeiro , pode designar um representante fiscal
para o pagamento do imposto no Estado em que é
efectuada a operação ou designar o destinatário dos
bens ou dos serviços como devedor do imposto . A
opção pela segunda fórmula dispensa a identificação

para efeitos de IVA num Estado-membro diferente do
de estabelecimento .

Directiva 91 /680/CEE , de 16 de Dezembro de 1991 .

2.3.2. Estão previstas medidas de simplificação do
tratamento fiscal das operações efectuadas com territó
rios terceiros, circunscrevendo-se, no entanto, aos bens

aos quais a legislação aduaneira confere o estatuto de
mercadorias comunitárias . As medidas incidem sobre a

apresentação dos princípios de tributação e sobre a
aplicação, a estas operações, das mesmas disposições
fiscais aplicadas a qualquer mercadoria não comunitá
ria que entre no território aduaneiro da Comunidade.
2.3.3 .

No tocante às trocas comerciais intracomuni

tárias de produtos sujeitos a impostos especiais de con
sumo, as modalidades de tributação do IVA são adapta
das em função da Directiva 92/ 12/CEE, de 25 de Feve
reiro de 1992, relativa ao regime geral, à detenção, à
circulação e ao controlo dos produtos sujeitos a impos
tos especiais de consumo, directiva que uma proposta
em instância consultiva [doe . COM(92) 426 final ] pre

2.3.5 . Por último, uma série de medidas complemen
tares incide sobre a transição entre as disposições em
vigor até 31 de Dezembro de 1992 e aquelas que as
substituirão em 1 de Janeiro de 1993 . É sabido que, no
grande mercado interno, os conceitos de importação e
de exportação deixarão de ter razão de ser, já que se
passará a falar de local de aquisição no primeiro caso
e de local de entrega no segundo caso . As medidas
complementares dizem respeito às operações que derem
origem a um movimento de bens entre Estados-mem
bros que tenha tido início antes de 1 de Janeiro de 1993
e termine após 31 de Dezembro de 1993 , altura em
que o processo de importação/exportação terá sido
suprimido nas relações intracomunitárias . Na ausência
das medidas propostas , as referidas operações poderiam
originar situações definitivas de dupla tributação ou de
não tributação, criando distorções de tratamento na
Comunidade .

tende, por seu turno, alterar, precisando e simplificando
alguns dos artigos da mesma. Resulta da simplificação
proposta pelo documento sub judice que os operadores
económicos que não estejam sujeitos ao regime geral

3 . Observações na especialidade

de tributação relativamente às suas aquisições intraco
munitárias, deixarão de ser identificados para efeito de

os meios económicos e, individualmente, todos os res

IVA pelo simples facto de adquirirem noutros Estados
-membros produtos sujeitos a impostos especiais de
consumo. Nestes casos, os procedimentos instituídos
para efeitos da aplicação dos impostos especiais de
consumo podem ser utilizados para efeitos da aplicação
do IVA . Simplificam-se, assim, as formalidades a cum
prir pelos operadores e os encargos de gestão associados
ao IVA das administrações fiscais.

2.3.4. As entregas de bens e as prestações de serviços
(que não sejam as previstas no n9 1 , alínea b), do
artigo 219 da Sexta Directiva relativa ao IVA : serviços

3.1 .

Em matéria de IVA , todos os operadores , todos

ponsáveis de empresas estiveram já confrontados com
textos esotéricos, nomeadamente a Directiva de 17 de
Maio de 1977 (77/388/CEE), dita Sexta Directiva rela

tiva ao IVA , entretanto já assimilada pelos interessados ,
e a directiva de 16 de Dezembro de 1991 , que altera a
Sexta Directiva com vista à supressão das fronteiras
fiscais e estabelece, em particular, um regime transitório
de tributação das trocas de bens entre os Estados
-membros, directiva de grande opacidade para os opera
dores e de inacabada transposição — com as disposi
ções de aplicação necessárias — para o direito nacional
dos Estados-membros, a apenas quarenta e cinco dias
de 1 de Janeiro de 1993 .
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3.2.

A proposta de directiva ora em exame, que
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3.8 . Ad pontos 2 e 3

altera a Sexta Directiva relativa ao IVA e introduz

medidas de simplificação, não é excepção à regra . Para
além do reparo que há que fazer aos seus autores por
terem esperado dez meses para enviar ao Comité este
volumoso documento, que deverá igualmente entrar em
vigor em 1 de Janeiro de 1993 , é com alguma apreensão
que se constata que, sem embargo de se destinar a
introduzir medidas de simplificação e de clarificação,
o facto é que a proposta apresenta todos os defeitos de
um complemento de 23 páginas, com inúmeras remis
sões, sobreposições e aditamentos, que alteram ou com
plementam duas directivas anteriores de, respectiva
mente, 22 e 19 páginas ( no Jornal Oficial ).

3.9 . Ad ponto 4

3.3 .
Sob reserva das observações que acaba de aduzir
quanto ao envio demasiado tardio da proposta de direc

cação com a economia da retromencionada directiva .

tiva ao Comité, à exiguidade do prazo que lhe foi
concedido para emitir parecer, atenta a complexidade
da matéria, e à precipitação de que necessariamente se
ressentirá a aplicação das medidas ditas « simplificado
ras » e « clarificadoras », se é que é razoável prever a
sua adopção pelo Conselho, por unánimidade, e a sua
transposição para o direito nacional de cada Estado
-membro em 1 de Janeiro de 1993 , os dezasseis conside
randos introdutórios da proposta em apreço não susci
tam nenhum comentário em especial .

3.4. Ainda que não pareça, o texto submetido a
parecer tem apenas três artigos, o primeiro dos quais é
constituído por 24 pontos, que contêm as disposições
essenciais . Os restantes dois artigos contêm apenas
disposições de aplicação.
3.5 .
As observações na especialidade que se seguem
dizem, pois, essencialmente respeito aos diversos núme
ros do artigo 19, na medida em que as disposições
neles contidas carecem de esclarecimentos, precisões ou
alterações .

3.6 . Ad artigo Í9

3.6.1 .

Para melhor orientação dos leitores e a fim de

ir ao encontro do desiderato dos meios económicos ,

que exigem textos mais transparentes, propõe-se que a
introdução aos 24 pontos do artigo 19 seja completada

3.8.1 .

Deve ser feita referência à Directiva 91 /680/

CEE a seguir a « do artigo 79 ».

3.9.1 . Os dois números do artigo 8? foram igual
mente completados ou alterados pela Directiva 91 /680/
CEE, que deve, pois, ser mencionada a seguir a «o
n? 1 , alínea c), do artigo 89 ». A nova redacção proposta
para a alínea c) é efectivamente mais explícita e deverá
deixar de colocar problemas à conformidade da apli

3.10. Ad ponto 5

3.10.1 .
O ponto B, n9 1 , do artigo 119 da Sexta
Directiva relativa ao IVA foi entretanto alterado pela

Directiva 91 /680/CEE. É a redacção que lhe foi dada
por esta última que o número 5 propõe seja substituída .
Importa , pois, fazer referência à directiva de 1991 .

3.10.2 .
A clarificação introduzida pela nova redac
ção é útil e necessária na sequência da alteração introdu
zida no ponto 2. Para efeitos de tributação na impor
tação, com o significado que lhe é atribuído ao abrigo
do novo regime, passam a estar abrangidos os bens
provenientes de territórios que, se bem que fazendo
parte do território aduaneiro da CEE, constituem terri
tórios terceiros para efeitos do sistema comum do IVA .

3.11 . Ad ponto 6

3.11.1 .
O artigo 129 não foi completado nem alte
rado pela Directiva 91 /680/CEE. Trata-se, pois, do
texto inicial da Sexta Directiva de 1977. A redacção do
n9 3 do artigo 109 foi, todavia, alterada em 1991 , pelo
que a nova redacção proposta no ponto 6 para o n9 1 ,
alínea b), do artigo 129 deve ser completada como
segue :

como segue :

« A Directiva 77/388/ CEE, de 17 de Maio de 1977,

com a redacção que lhe foi dada pela Directiva
91 /680/CEE , de 16 de Dezembro de 1991 , é alterada
como segue : »

« nos casos referidos no n9 3 , segundo e terceiro
parágrafos , do artigo 109, na redacção que lhe foi
dada pela Directiva 91 /680/ CEE , de 16 de Dezembro
de 1991 , a taxa aplicável é a taxa em vigor no
momento em que o imposto se torna exigível ».

3.6.2. O título da proposta de directiva deve ser
completado de igual forma .
3.12. Ad ponto 7
3.7 . Ad ponto 1

3.7.1 . A seguir ao artigo 39, conviria igualmente pre
cisar que se trata de uma disposição alterada pela
Directiva 91 /680/CEE , sobretudo porque, em alguns
dos números que se seguem, as alterações, complemen
tos ou aditamentos dizem respeito a artigos ou alíneas
não alterados da Sexta Directiva 77/388 / CEE relativa
ao IVA .

3.12.1 .
A alínea c) do n9 1 do artigo 149 foi alterada
pela Directiva 91 /680/CEE . Importa, por consequência ,
fazer referência a esta directiva .

3.12.2 .
A explicação de que a proposta de supressão
da alínea c) é consequência das alterações introduzidas
no n9 3 do artigo 79 (ponto 3 ) é plausível .
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3.14.3 . Ad ponto 11

3.13 . Ad ponto 8

3.13.1 . A redacção do n? 2 do artigo 15? da Sexta
Directiva , directiva que é modificada pela proposta de
directiva em apreço, manteve-se inalterada, à excepção
de uma ligeira alteração que lhe foi introduzida pela
directiva de 1991 . A alteração ora proposta adapta as
isenções à exportação, mas apenas no que respeita às
relações com os países ou territórios terceiros . Em
relação a estes territórios, há que fazer remissão para
o articulado do artigo 3? na proposta redacção modifi
cada quanto ao estatuto do Principado do Mónaco e
da Ilha de Man .

3.14. Os números 9 a 24 referem-se integralmente a

disposições introduzidas pelo novo Título XVI-A da
Directiva 91 /680/CEE, de 16 de Dezembro de 1991 ,

relativo às disposições transitórias de tributação das

3.14.3.1 .
Refere-se à inserção do novo n? 1 -A no
artigo 28? A. Trata-se das modalidades e das condições
em que as aquisições intracomunitárias de bens efectua
das por um sujeito passivo ou por uma pessoa colectiva
que não seja sujeito passivo não estão sujeitas ao IVA ,
a saber :

— quando são efectuadas por um sujeito passivo que
beneficie do regime forfetário previsto no artigo 25?
(da Sexta Directiva — regime comum forfetário
para produtores agrícolas),
— quando são efectuadas por um sujeito passivo que
apenas realize entregas de bens ou prestações de
serviços que não confiram direito a dedução ,
— quando são efectuadas por uma pessoa colectiva
que não é sujeito passivo ,

Estados-membros

— desde que as aquisições não excedam o limiar anual

(cf. ponto 1.1 supra). Também no intuito de facilitar a
localização e a leitura do texto aos operadores envolvi
dos e evitar possíveis confusões, teria sido preferível

a fixar pelos Estados-membros, o qual não poderá,
no entanto, ser inferior a 10 000 ecus, e desde que

trocas

comerciais

entre

os

inserir aqui um traço de separação na enumeração

puramente cronológica das alterações por forma —
tanto mais que as disposições transitórias são da maior

esse limiar também não tenha sido excedido no ano

anterior; excluindo-se das aquisições as de meios de
transporte novos e produtos sujeitos a impostos
especiais de consumo .

actualidade — a facilitar a tarefa de quem se vê confron
tado com um texto algo indigesto.

3.14.1 . Ad ponto 9
3.14.1.1 .
A inserção do ponto 3.14 supra evita a
repetição da remissão para a Directiva 91 /680/CEE em
cada ponto .

3.14.1.2 . Prevê-se nova redacção para o segundo
parágrafo do n? 1 , alínea a), do artigo 28? A. O texto
seria claro se não fizesse referência às condições previs
tas no « n? 1 -A ». Com efeito, o leitor apenas toma
conhecimento do n? 1 -A no ponto 11 , para o qual se
teria podido remeter. Pode presumir-se, salvo erro, que
o texto substitui a totalidade do segundo parágrafo,
incluindo os primeiro, segundo e terceiro travessões. Se
for esse o caso, convirá fazer aqui menção expressa da

supressão desses travessões, retomados no referido
n? 1 -A, ficando subentendido que o terceiro parágrafo
se mantém .

3.14.4. Se bem que, nas explicações que acompa
nham a exposição de motivos, se fale, em relação aos
pontos 9, 10 e 11 , de uma reorganização das disposições
da Directiva 91 /680/CEE e de uma simplificação na
aplicação da derrogação ao princípio da tributação, é
de recear que o objectivo perseguido não possa ser
atingido, no que diz respeito aos operadores, antes de
1 de Janeiro de 1993 . Todavia , é um facto que as
alterações de redacção permitem confirmar a obrigação
de identificação para efeitos de IVA dos operadores
sujeitos ao regime geral de tributação das aquisições e
excluir dela os operadores tributáveis no destino em
decorrência exclusiva da sujeição das aquisições de
produtos a impostos especiais de consumo .
3.14.5 . Ad ponto 16
3.14.5.1 .

É introduzido um aditamento no n? 4,

segundo parágrafo, do artigo 28? D. Trata-se de uma
disposição que completa medidas de simplificação no
que toca ao devedor do imposto, que podem ser utiliza
das quando um sujeito passivo efectua, num Estado
-membro diferente do de estabelecimento , uma aqui

sição intracomunitária para com ela realizar depois
uma entrega interna nesse Estado-membro.
3.14.2 . Ad ponto 10
3.14.6 . Ad ponto 13

3.14.2.1 . Este ponto refere-se, mais uma vez, ao
n? 1 do artigo 28? A, ao qual é aditada uma alí
nea c ), nos termos da qual ficam sujeitas ao IVA certas

aquisições intracomunitárias de produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo, sendo estes exigíveis
no território do país, em aplicação do disposto na
Directiva 92/ 12/CEE, mencionada no ponto 2.3.3 .

3.14.6.1 .

A alínea c) do ponto A do artigo 28? C

passa a ter redacção mais explícita e adaptada à isenção
das entregas de produtos sujeitos a impostos especiais
de consumo efectuadas, em determinadas condições, na
Comunidade, a sujeitos passivos ou a pessoas colectivas

que não sejam sujeitos passivos e que beneficiem da
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derrogação prevista no n? 1 , segundo parágrafo da
alínea a ), do artigo 28? A , sempre que a expedição ou
o transporte se efectue em conformidade com o disposto
nos n?s 4 e 5 do artigo 7? ou com o disposto no artigo
16? da Directiva 92/ 12/CEE ( ponto 1.1 supra ). Esta
isenção não se aplica aos sujeitos passivos que benefi
ciem da franquia fiscal prevista no artigo 24? (Regime
Especial para Pequenas Empresas).

a impostos especiais de consumo, as aquisições não
efectuadas ao abrigo do regime suspensivo do imposto
beneficiam de uma nova medida , que reduz a matéria
colectável para efeitos de IVA sempre que o adquirente
obtiver o reembolso dos impostos pagos no Estado
- membro de consumo .

3.14.9.2.

3.14.6.2 .
A título das isenções, é aditada uma
alínea d) ao ponto A do artigo 28? C, que se refere ao
n? 5 , alínea b), do artigo 28? A (transferência por um
sujeito passivo de um bem da sua empresa com destino
a outro Estado-membro ). Esta isenção aplica -se igual
mente às entregas efectuadas por conta de sujeito pas
sivo .

3.14.6.3 .
No que respeita à circulação dos produtos
submetidos a impostos especiais de consumo, é de crer
que constitua uma simplificação o passarem os opera
dores e as administrações a poder utilizar as obrigações
previstas em matéria de impostos especiais de consumo
para efeitos de aplicação do IVA . A nova alínea d), que
tem também efeito simplificador, permite adaptar as
isenções previstas nas alíneas precedentes às transferên
cias de bens equiparadas a entregas efectuadas a título
oneroso .

3.14.7 . Ad ponto 14

3.14.7.1 . A nova redacção do ponto E do ar
tigo 28? C , relativo às « Outras Isenções », clarifica as
condições em que os Estados-membros podem aplicar
também às trocas intracomunitárias as isenções instituí
das em conformidade com os n?s 1 ou 2 do artigo 16?.
Para o efeito, é aditado um novo n? 1 -A ao artigo 16?
da Sexta Directiva relativa ao IVA, e o n? 2 do artigo
16?, com a redacção que lhe foi dada pela Directiva
91 /680/ CEE , é adaptado e completado por dois pará
grafos também relativos a estas isenções .

N? C 19/57

Os pontos 17 e 18 parecem , pois, ínserir

-se na perspectiva do esforço de simplificação e de
clarificação que se afirma estar na base da proposta de
directiva submetida a parecer.

3.14.10. Ad ponto 19

3.14.10.1 .
O artigo 28? F, que altera, no que se refere
ao direito à dedução, os n?s 2, 3 e 4 do artigo 17? da
Sexta Directiva relativa ao IVA , de 17 de Maio de 1977,

é completado com a introdução de um aditamento ao
n? 4 do referido artigo 17?, aditamento esse que diz
essencialmente respeito ao período de aplicação do
regime transitório (cf. ponto 1.1 supra). Durante este
período, o imposto devido ou pago num Estado-mem
bro não pode ser deduzido num outro Estado-membro,
só podendo ser objecto de reembolso nas condições
definidas nos n?s 3 e 4 do artigo 17? da directiva relativa
ao IVA alterada . O aditamento que o artigo 28? F
introduz no n? 4 do artigo 17? garante o direito ao
reembolso dos adquirentes de bens ou de serviços , ou
dos importadores de bens, num Estado-membro no
qual não são devedores do imposto . A fim de obstar à
fraude, o benefício destas disposições não abrange as
entregas de bens transportados, com destino a um outro
Estado-membro , pelo adquirente ou por sua conta .
3.14.10.2. O Comité aprova as alterações propostas
no ponto 19, na medida em que garantem o reembolso
do imposto cobrado num Estado-membro a quem não
é devedor de qualquer imposto nesse Estado-membro.

3.14.8 . Ad pontos 15 e 16
3.14.8.1 .

O n? 3 do artigo 28? D passa a ter nova

3.14.11 . Ad ponto 20

redacção, e o n? 4, segundo parágrafo, é completado
para efeitos de definição do momento em que o imposto
é exigível ao devedor, tanto no que respeita às aqui
sições intracomunitárias (anteriormente designadas por
« importações ») como no que concerne às entregas

77/388/CEE no se refere aos devedores do imposto ao

( anteriormente designadas por « exportações ») intraco
munitárias de bens efectuadas com isenção de IVA .

Tesouro, prevê-se a substituição das alíneas a), b) e d)
do n? 1 do novo artigo 21 ?, a fim de generalizar na

3.14.11.1 .
No artigo 28? G da Directiva 91 /680/ CEE ,
que substitui o texto do artigo 21 ? da Sexta Directiva

Comunidade a possibilidade de os sujeitos passivos
não estabelecidos no Estado-membro no qual efectuam

3.14.9 . Ad pontos 17 e 18

operações tributáveis designarem , como devedor do
imposto , um representante fiscal ou o destinatário da

3.14.9.1 .
No n? 1 do artigo 28? E, no primeiro pará
grafo, o segundo período passa a ter nova redacção, e
ao segundo parágrafo é aditado novo período . Por
último, os n?s 2 e 3 passam , respectivamente, a n?s 3 e
4 para permitir a inserção de um novo n? 2. Em síntese,
as remissões para o artigo 11 ? da Sexta Directiva rela
tiva ao IVA são completadas por elementos que serão
tidos em conta para a determinação da matéria colectá
vel das operações de transferência intracomunitária de
bens passíveis de imposto . Quanto aos produtos sujeitos

operação. Esta disposição permite, pois, simplificar as
obrigações declarativas destes operadores, sem que
sejam de modo algum postos em causa os princípios

fundamentais de tributação. Não é, todavia, permitida
a designação de um particular para esse efeito.
3.14.11.2. No que diz respeito às prestações de ser
viços cujo lugar de tributação é alterado pelo regime

transitório, o destinatário do serviço só pode ser o
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as importações de bens de países terceiros, mas também

devedor do imposto se tiver identificação para efeitos
de IVA, enquanto sujeito passivo ou pessoa colectiva

às trocas comerciais intracomunitárias . De modo a

não sujeito passivo .

evitar uma rotura nas condições de tributação, a estas

3.14.11.3 .
Segundo a exposição de motivos , trata-se,
também neste caso , de uma medida de simplificação .
3.14.12. Ad ponto 21

3.14.12.1 . Em consequência dos pontos 9, 10 e 11, a
alteração introduzida no artigo 289 H da Directiva
91 /680/CEE, que substitui o texto do artigo 229 da
Sexta Directiva no que diz respeito às obrigações dos
devedores do imposto no regime interno, tem por objec
tivo garantir que todos os operadores sujeitos ao regime
geral de tributação das aquisições intracomunitárias
recebam um número de identificação para efeitos do
IVA, de forma a poderem receber de um outro Estado
- membro bens com isenção do imposto normalmente
devido nesse Estado-membro .

operações continuarão a aplicar-se as disposições em
vigor antes de 1 de Janeiro de 1993 até que os bens
saiam destes regimes « de suspensão ». A fim de evitar
situações de não tributação, equipara-se a saída destes
regimes a uma importação, na acepção das disposições
em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1993 . Considera
-se que a importação se efectuou, na acepção do n? 2
do artigo 79 da Directiva 91 /680/CEE, no Estado-mem
bro em que o bem sair do regime ao abrigo do qual
tinha sido colocado antes de 1 de Janeiro de 1993 .

3.14.14.3 .
As operações efectuadas em condições
equiparáveis recebem um tratamento equivalente. As
importações provenientes de outros Estados-membros,
efectuadas por definição antes de 1 de Janeiro de 1993 ,
serão tributadas do mesmo modo , independentemente
de beneficiarem ou não de diferimento do facto gerador

do imposto. Às importações provenientes de países
3.14.13 . Ad ponto 22
3.14.13.1 .
O artigo 289 I , relativo ao regime especial
das pequenas empresas, que viera completar o n9 3 do
artigo 249 da Sexta Directiva relativa ao IVA, passa a
ter nova redacção, que prevê o aditamento de um novo
parágrafo no texto actual, a seguir a « no ponto A do
artigo 289 C », com a seguinte redacção : « bem como
as entregas de bens e as prestações de serviços efectua
das por um sujeito passivo não estabelecido no territó

terceiros, efectuadas antes de 1 de Janeiro de 1993 , mas
ainda não tributadas nessa data , serão aplicadas as
mesmas disposições que lhes teriam sido aplicadas após
31 de Dezembro de 1992 . Estes bens são considerados

como tendo entrado na Comunidade apenas no
momento em que termina o regime ao abrigo do qual
foram colocadas em 1992 ou anteriormente. Aplica-se
-lhes , nesse caso , o n9 3 do artigo 79 da Directiva
91 /680/ CEE , de 16 de Dezembro de 1991 .

rio do país ».

3.14.13.2. Para além das entregas de meios de trans
porte novos efectuadas nas condições previstas no

ponto A do artigo 289 C, são, pois, igualmente excluídas
do benefício da isenção de imposto prevista
no n9 2 do artigo 249 da Sexta Directiva as entregas de
bens e as prestações de serviços efectuadas pelos sujeitos
passivos em causa .

3.14.13.3.
Cumpre referir que a explicação dada no
ponto 22 da exposição de motivos é de difícil compreen
são à primeira leitura .
3.14.14. Ad ponto 23

3.14.14.1 . A proposta em apreço prevê o aditamento
de um artigo 289 O à Directiva 91 /680/CEE, de 16 de
Dezembro de 1991 , artigo este que institui as medidas
de transição entre as disposições em vigor até 31 de
Dezembro de 1992 e as que serão aplicáveis a partir de
1 de Janeiro de 1993 .

3.14.14.2. É previsível, se não mesmo certo, que
determinadas importações de bens efectuadas antes de
1 de Janeiro de 1993 poderão não ter sido sujeitas a
IVA antes desta data . Haverá bens que foram colocados
ao abrigo de um regime de trânsito ou de importação

temporária , cujo facto gerador do imposto foi diferido
para o momento da saída dos bens desse regime, em
conformidade com as disposições em vigor antes de
1 de Janeiro de 1993 , que dizem respeito não somente

3.14.14.4. O n? 2 do artigo 289 O, para efeitos da
aplicação do n9 1 do artigo 79 da Directiva 91 /680/ CEE,
equipara a uma importação o termo de determinadas
operações de trânsito comunitário interno. Todavia,
são apenas abrangidas as operações efectuadas para
efeitos de uma entrega tributável realizada antes de 1 de
Janeiro de 1993 . As entregas efectuadas por um sujeito
passivo após 31 de Dezembro de 1992 são abrangidas
de pleno direito pelas disposições do regime transitório .
Além isso , são apenas abrangidas as entregas que te
nham beneficiado , ou que fossem susceptíveis de benefi
ciar de uma isenção no Estado-membro do início do
transporte a título de exportação de bens para outro
Estado-membro . Evitam-se, assim , situações de dupla
tributação .

3.14.14.5 .
Em derrogação destes princípios de tribu
tação, são adoptadas medidas especiais, a fim de não
aplicar o imposto nos casos em que o bem é reexportado
para fora do território da Comunidade ou reexpedido
com destino ao Estado-membro a partir do qual tenha
sido temporariamente exportado .

3.14.14.6 .
Estas medidas aplicam-se igualmente aos
meios de transporte adquiridos ou importados ao
abrigo das condições gerais de tributação vigentes no
mercado interno de um Estado-membro , ou cuja data
de primeira colocação ao serviço seja anterior a 1 de
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Janeiro de 1993, ou ainda relativamente aos quais o
montante do imposto devido seja insuficiente . Estas

disposições especiais simplificam, em grande medida,
as modalidades de tributação dos meios de transporte
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dissecar cuidadosamente para lograrem descortinar a
base jurídica exacta, ou seja, saber se trata da Sexta
Directiva relativa ao IVA 77/388 / CEE ou da Directiva

91 /680/CEE, de 16 de Dezembro de 1991 .

que , antes de 1 de Janeiro de 1993 , tenham sido coloca

dos ao abrigo de um regime nacional de importação
temporária com isenção de IVA e que, à data de 31 de
Dezembro de 1992, não tenham ainda abandonado esse
regime .

3.14.14.7. De salientar que não se esclarece se deter
minadas disposições citadas como fundamento das
medidas de transição previstas no n? 1 do novo artigo
28? O , como sejam as alíneas b) e c) do n? 1 do artigo
14?, ou o ponto A, n? 1 , do artigo 16?, são as disposições

4.

Conclusões

4.1 . O artigo 2? dispõe que os Estados-membros
porão em vigor as disposições legislativas, regulamenta

res e administrativas necessárias para dar cumprimento
à presente directiva em 1 de Janeiro de 1993 .

iniciais da Sexta Directiva ou as da Directiva 91 /680/

4.2. A este respeito, remete-se para o ponto 1.4 e
para as observações contidas nos pontos 3.2 e 3.3 do

CEE, que suprimiu a alínea b) do n? 1 do artigo 14? e
deu nova redacção ao ponto A, n? 1 , do artigo 16?.

da proposta de directiva em apreço, que levou 10 meses

No n? 2 do novo artigo, trata-se, sem dúvida, do ponto
A do artigo 7? da Directiva 91 /680/ CEE . Na alínea a ),
a citada alínea c) do n? 1 do artigo 14?, que constava
da Sexta Directiva relativa ao IVA , passou a ter nova
redacção, que lhe foi dada pela Directiva 91 /680/ CEE .
Quanto à alínea b ), a questão do n? 1 , ponto A, do
artigo 16? fora já colocada nó parágrafo precedente.
Relativamente ao n? 3 , presume-se que se trata do n? 2
do artigo 7? da Directiva 91 /680/CEE, enquanto que a
redacção inicial do n? 3 do artigo 10?, citado no ponto 4,
é a que figura na Sexta Directiva relativa ao IVA
77/388/ CEE, cuja redacção foi , todavia , substituída pela
Directiva 91 /680/CEE , de 16 de Dezembro de 1991 .

3.14.14.8 .
O Comité lamenta que a redacção, no
mínimo imprecisa, dos diversos números do novo artigo
28? O no que concerne as referências legislativas seja
reveladora da pouca consideração em que são tidos o
leitor e o utilizador de um documento particularmente
importante , já que deverá regular a transição entre o
regime vigente em 31 de Dezembro de 1992 e o que
entrará em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1993 . Ainda
que o texto possa ser acessível aos iniciados e aos
peritos na matéria , é de lamentar as dificuldades que
se depararão aos operadores , mormente nas pequenas
e médias empresas , para localizarem o fio de Ariana
no labirinto das intrincadas disposições que terão de

presente parecer . A muito tardia transmissão ao Comité

a concretizar-se, a complexidade das disposições desti
nadas a simplificar e clarificar a aplicação do novo
regime de IVA, a extrema exiguidade do prazo disponí
vel para aplicação da directiva , tanto a nível comunitá
rio como a nível dos Estados-membros , e o défice de

informações e de instruções aos operadores económicos
abrangidos pelas aludidas disposições, fazem recear
as maiores dificuldades, se não mesmo uma completa
desordem legislativa no momento da transição entre o
regime actual , que expira em 31 de Dezembro de 1992,

e o novo regime, transitório durante um certo período,
que entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1993 .
4.3 .

Põe-se, pois , a questão de saber se a Comissão

não deveria, sem tardar, procurar encontrar uma
solução capaz de evitar uma situação que corre o risco
de se tornar caótica . Em todo o caso, a entrada em
vigor, em 1 de Janeiro de 1993 , da totalidade das

medidas previstas na proposta de directiva submetida
ao parecer do Comité afigura-se, a priori , impossível .
Nas primeiras semanas de 1993 , seria talvez de aplicar
unicamente as disposições estritamente necessárias e
indispensáveis . Cabe à Comissão, cujos trabalhos
avançaram com demasiada lentidão após a adopção da
Directiva 91 /680/CEE , de 16 de Dezembro de 1991 , e

que não pode transferir a sua responsabilidade para os
Estados-membros, apresentar com urgência uma pro
posta intercalar exequível .

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992 .
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEM ANN
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Parecer sobre :

— a proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo à classificação estatística dos
produtos associada com as actividades da Comunidade Económica Europeia,
— a proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo às unidades estatísticas de
observação e análise do sistema produtivo na Comunidade Europeia (*), e
— a proposta de decisão do Conselho relativa ao programa-quadro para acções prioritárias
no domínio da informação estatística 1993-1997 (2)
(93 /C 19/20)

Em 13 de Agosto, 29 de Setembro e 1 de Outubro de 1992, o Conselho decidiu, em
conformidade com o artigo 1009 A e artigo 1989 do Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre as propostas supramencio
nadas .

A Secção dos Assuntos Económicos, Financeiros e Monetários, incumbida da preparação

dos trabalhos sobre esta matéria, emitiu parecer em 17 de Novembro de 1992 (relator :
C. Giacomelli ).

Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o presente parecer.

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo à
classificação estatística dos produtos associada com as
actividades da Comunidade Económica Europeia

esta margem de manobra deixada aos Estados-mem
bros. Todavia, o Comité considera que uma classifi
cação uniforme seria mais propícia à harmonização das
classificações estatísticas na Comunidade.

1 . Introdução

1.1 . Todos os agentes envolvidos na realização do
mercado único europeu carecem de informações estatís
ticas fiáveis, comparáveis e actualizadas .

1.2.

2.2.
Embora as designações das mercadorias sejam
idênticas nos doze Estados-membros, cada um deles
utilizará um código alfanumérico próprio, o que dificul
tará a aplicação prática da CPA . Cada utilizador teria
de recorrer ali interfaces para poder servir-se da CPA .

A prevista harmonização da Classificação de

Produtos por Actividades (CPA) constitui um marco

importante na criação de um sistema europeu de estatís

ticas .

2.3 . Seria por isso desejável que a proposta de regula
mento consagrasse a mesma classificação para todos os
países .

1.3 . A CPA desempenhará um papel fulcral no domí
nio da comparação de dados estatísticos sobre produção

e comércio externo, a nível comunitário e mundial,
devendo servir de base a outras classificações , na Comu
nidade e fora dela .

1.4 .

O Comité Económico e Social acolhe pois com

satisfação a presente proposta de regulamento.

2 . Observações criticas

2.1 .

2.4 .
A proposta de regulamento preve que a Comis
são seja apoiada apenas por um comité com funções
consultivas ( Comité consultivo). Tal como o afirmou

em anteriores pareceres , também neste caso o Comité
Económico e Social considera que se deveria optar pelo
procedimento do comité de gestão . Em relação a esta
questão, o CES concorda com a posição do grupo
de trabalho SPC NACE (página 3 da exposição dos
motivos). Seria esta , a seu ver, uma forma de reforçar
o princípio da subsidiariedade.

O Comité verifica que não está prevista uma

classificação uniforme dos produtos, os quais poderão

continuar a ser catalogados segundo critérios nacionais
diferentes . Haverá , decerto, motivos que justifiquem
(!) JO n9 c 267 de 16 . 10. 1992, p . 3 .
(2 ) JO n? C 277 de 26. 10. 1992, p. 54.

3.

Conclusões

3.1 .
Não parece possível de momento uma tomada
de posição definitiva relativamente à proposta , dado
que apenas se encontra disponível o texto do regula
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mento, faltando dois importantes anexos com as classi
ficações dos produtos (em conformidade com o n9 2 do

o apuramento de informações harmonizadas, é uma
medida que só pode ser conduzida com eficácia ao nível

artigo 29).

comunitário .

3.2 .
Na opinião do Comité, a aprovação do regula
mento, ou pelo menos a sua entrada em vigor, só deveria
ocorrer depois destes anexos terem sido submetidos à
apreciação dos meios socioeconómicos interessados .

Em consequência, é necessário que as harmonizações
previstas em termos de definição das unidades estatísti
cas se façam com base num regulamento do Conselho,
em especial tendo em conta o objectivo pretendido de
reunir num único sistema operacional a ampla gama

3.3 . Tal não se afigura possível até ao final do ano.
A entrada em vigor do regulamento em 1 de Janeiro de
1993 não parece pois aceitável . Uma prorrogação deste
prazo para 1 de Janeiro de 1994 deixaria tempo suficien
te para eventuais revisões que se revelassem necessárias .

de unidades económicas existentes .

2.3 . A proposta de regulamento em apreço constitui
por isso uma base essencial para um sistema de estatísti
cas económicas harmonizadas à escala comunitária ,
ao mesmo tempo que possibilita a comparação dos
resultados estatísticos nacionais dos Estados-membros .

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo
às unidades estatísticas de observação e análise do

sistema produtivo na Comunidade Europeia (*)
1 . Introdução
1.1 .
Com a entrada em vigor de um regulamento
sobre unidades estatísticas, estarão criadas as bases de

uma harmonização gradual dos conceitos utilizados
pelos serviços de estatística dos vários Estados-mem
bros .

1.2 .
O Comité Económico e Social aprova os objecti
vos subjacentes à proposta em apreço .

1.3 . As definições propostas completam o Regula
mento (CEE) n? 3037/90 do Conselho (2) e coadunam
-se com os princípios da Classificação das actividades
económicas na Comunidade Europeia ( NACE rev . 1 )

prevista neste regulamento e do Sistema europeu de
contas económicas integradas ( SEC).

2. Observações na generalidade
2.1 .
A existência à escala comunitária de definições
harmonizadas das unidades económicas é um pressu

posto importante para que possa haver uma informação
estatística integrada, não apenas numa perspectiva de
fiabilidade, actualidade, flexibilidade e nível de porme

nor, mas também porque só assim será possível garantir
a comparabilidade entre as estatísticas nacionais e
comunitárias. Acresce que a utilização de definições
harmonizadas com as das classificações internacionais,
nomeadamente a « Classificação Internacional Tipo por
Actividades » ( CITA Rev . 3 ) e o Sistema de Contas
Nacionais das Nações Unidas, conferirão comparabili
dade internacional às estatísticas económicas .

2.2. De acordo com o princípio da subsidiariedade,
a criação de normas estatísticas comuns que permitam

3 . Observações na especialidade
3.1 .

3.2. Estas definições constam do anexo da proposta
de regulamento, nas unidades estatísticas « empresas »,
« unidade local » e « unidade de actividade económica ».

A definição da unidade estatística « empresa » é mais
próxima da realidade do que a definição frequente
mente utilizada a nível nacional .

3.3 . A necessidade de proceder a uma harmonização
destas três unidades estatísticas é indiscutível. Igual
mente reconhecida é a necessidade de harmonizar as
unidades estatísticas « unidade institucional » e « uni

dade de produção homogénea », utilizadas nas contas
nacionais .

3.4 .

A utilidade das unidades estatísticas intituladas

« grupo de empresas », « unidade de actividade econó
mica a nível local » e « unidade de produção homogénea
a nível local », deveria ser objecto de uma análise crítica ,
numa perspectiva de limitar ao estritamente necessário
as estatísticas europeias .
3.5 .
Esta observação é tanto mais válida quanto se
sabe que o aumento do número de unidades estatísticas
pode significar sobrecargas adicionais para as empresas.
Dado que o significado dos conceitos de « unidade de
actividade económica a nível local » e de « unidade de

produção homogénea a nível local » não resulta do
anexo da proposta de regulamento , ao mesmo tempo
que subsistem dúvidas quanto à pertinência económica
de uma unidade estatística « grupo de empresas », a
Secção defende que se prescinda destas três unidades
estatísticas .

3.6 .
(') JO n? C 267 de 16. 10. 1992, p . 3 .
(2) JO n? L 293 de 24. 10. 1990.

As estatísticas oficiais de vários Estados-mem

bros reconhecem três unidades estatísticas : a empresa,
o estabelecimento e a unidade de produção .

De harmonia com o artigo 79 da proposta em

apreço, a definição das modalidades de aplicação e
adaptação das mesmas será feita depois de ouvido um
Comité Consultivo. As possibilidades de intervenção de
um comité consultivo não se afiguram todavia suficien
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módulos estatísticos sera objecto de acompanhamento
crítico .

2. Observações na generalidade

3.7. Esta solução parece mais adequada porquanto,
nos termos do artigo 69, as modalidades de aplicação
do regulamento, incluindo as medidas de adaptação à
evolução económica e técnica e que dizem respeito,
nomeadamente, às unidades estatísticas do sistema pro
dutivo , aos critérios utilizados e às definições constantes
do anexo, serão adoptadas pela Comissão, segundo o

procedimento do artigo 79 após consulta do Comité.
3.8 .

O Programa Estatístico da Comissão baseia-se explici
tamente no Tratado de Maastricht . O seu objectivo é
o de dotar as entidades comunitárias e governamentais
responsáveis pela elaboração, acompanhamento, con
trolo e avaliação das políticas comunitárias decorrentes
do Tratado de União Europeia das informações neces
sárias ao cumprimento das respectivas atribuições .

É de lamentar ainda o facto de nada se saber

acerca das modalidades de aplicação que habitualmente
acompanham um texto jurídico (trata-se, no caso da
proposta jacente, de um regulamento, directamente
aplicável nos Estados-membros ).
4 . Conclusões

A proposta de regulamento prevê que as novas unidades
estatísticas sejam utilizadas já a partir de 1 de Janeiro
de 1993 . O espaço de tempo que resta para a transposi
ção do regulamento para a legislação dos Estados
- membros é demasiado curto , tanto mais que as defi

3 . Observações críticas

3.1 .
O programa estatístico da Comunidade é no
entanto muito ambicioso . Os 35 programas sectoriais
dotados de mais de 200 módulos individuais que abran
gem a quase totalidade dos níveis de apuramento dos
serviços nacionais de estatística da CE, suscitam certas
apreensões quanto à possibilidade de os serviços de
estatística da Comissão estarem a utilizar o programa
em apreço para responder à provável necessidade de
dados subsequente à ratificação do Tratado de Maas
tricht .

nições propostas ultrapassam significativamente o
alcance das unidades actualmente utilizadas . Seria por
conseguinte desejável adiar para 1 de Janeiro de 1994
a entrada em vigor do regulamento . O período de
transição previsto no artigo 4? seria modificado em
conformidade .

Proposta de decisão do Conselho relativa ao programa
-quadro para acções prioritárias no domínio da infor
mação estatística 1993-1997 (*)
1 . Introdução
1.1 .

A Comissão submeteu ao Conselho de Ministros

para decisão o Programa-quadro de acções prioritárias
no domínio da informação estatística ( 1993-1997). As
estatísticas ganham assim um novo significado ao nível

3.2 .

Um levantamento das necessidades de dados

neste domínio não constitui , todavia , um programa
estatístico . O programa em apreço peca por um certo
desequilíbrio entre as prioridades políticas e metodoló
gicas . A criação de um sistema estatístico uniforme na
Europa não é tarefa realizável em cinco anos . Condicio
nantes de ordem financeira , a sobrecarga imposta aos
fornecedores de dados , as garantias quanto à qualidade
das estatísticas, impõem que se proceda com cautela .
Apresenta-se em seguida uma abordagem possível da
questão :

3.2.1 .
Os serviços nacionais de estatística na Comu
nidade Europeia são ainda muito diferentes em termos
de capacidade de resposta . Um sistema europeu de
estatíticas deveria fixar como prioridade absoluta a
harmonização ao mais alto nível possível da capacidade
de rendimento dos serviços nacionais .

da Comunidade Europeia .

1.2 .
O Comité Económico e Social apoia os objecti
vos fundamentais do programa, a saber a criação de

3.2.2.
Numa primeira fase haveria que proceder à
uniformização das bases estatísticas, das normas e das
nomenclaturas .

um sistema de normas , métodos e estruturas organizati

vas que permitam a elaboração na Comunidade de
estatísticas comparáveis, representativas e fiáveis.
1.3 . Em relação às estatísticas das empresas, a inten
ção de reduzir a carga de trabalho para as unidades
inquiridas (ponto 9.2, 49 objectivo) é vista com satis
fação, ao mesmo tempo que a transposição dos diversos

( 5 ) JO n? C 277 de 26. 10. 1992, p . 54.

3.2.3 . Só numa segunda fase é que seria concebível
pensar em termos de apuramento de dados adicionais,
os quais se poderiam revelar necessários para certos
sectores específicos .
3.3 .
A concepção do Programa Estatístico e os pro
jectos de regulamento até à data apresentados nestes
domínios suscitam a impressão de que a Comissão
da CE pretende criar um sistema estatístico altamente
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assentar também no consenso entre os fornecedores e

os utilizadores dos dados . Esta solução, não só seria

mais eficaz, como também contribuiria para melhorar
o impacte destas medidas junto dos interessados .

3.4 .
Da leitura do programa depreende-se que as
estatísticas tornar-se-ão instrumentos de realização da
união europeia . A necessidade de informação da
opinião pública aliada ao significado das informações
estatísticas para os agentes económicos não acompan
ham as necessidades de informação subjacentes a que
stões de ordem política . Há motivos para recear que
esta definição de prioridades irá influenciar fortemente
a concretização dos mais de 200 módulos estatísticos
do programa . Esta situação poderia tornar-se particu
larmente preocupante se a harmonização de normas,
métodos e estruturas das estatísticas europeias assen
tasse exclusivamente em imperativos de ordem política ,
enquanto que os dirigentes das empresas têm a preocu
pação de fornecer elementos utilizáveis por eles, em
relação aos quais verificam existir uma relação custo/

4.3 . As declarações proferidas na Cimeira de Bir
mingham, prenunciando uma maior transparência e

uma consulta de todos os sectores abrangidos pela
política económica comum, permitem esperar melho
rias neste sentido .

Observações complementares

Para completar a sua análise do Programa Estatístico da

Comunidade, o Comité julgou oportuno aditar alguns
comentários sobre a coordenação comunitária do de

senvolvimento dos ficheiros de empresas utilizados para
fins estatísticos .

benefício aceitável .

1.

3.5 . A nítida correlação existente entre o programa
estatístico e o Tratado de Maastricht levanta a questão
de saber qual o tipo de política económica que se

Na Exposição dos Motivos, a Comissão sublinha

que todos os Estados-membros possuem ficheiros de
empresas, os quais todavia apresentam diferenças sensí
veis , tanto ao nível da cobertura como da extensão e

da qualidade das informações neles contidas .

pretende. É certo que uma política económica de mer
cado necessita sobretudo de informação de carácter
macroeconómico .

3.6 .
A capacidade competitiva da economia europeia
está essencialmente nas mãos das empresas . O contri
buto da Comissão para a política económica da CE
deve circunscrever-se à definição de condições-quadro
compatíveis com os objectivos pretendidos . As estatísti
cas devem fornecer às empresas o apoio logístico neces
sário para o desenvolvimento da respectiva política , na
óptica da realização do grande mercado europeu .

2. Os ficheiros de empresas representam, para os
serviços de estatística , um instrumento útil que facilita
a preparação e a realização de inquéritos estatísticos .
Podem ainda contribuir para reduzir o volume de tra
balho das empresas que são objecto de inquéritos ou
para lhe dar uma repartição mais uniforme. Confirma
-se deste modo a necessidade de um ficheiro de empresas
estabelecido segundo critérios idênticos nos doze Esta
dos-membros da Comunidade .

3.

Assim, o Comité Económico e Social apoia o

princípio do desenvolvimento de ficheiros harmoniza

dos destinados a elaboração de estatísticas comparáveis
na Comunidade .

4 . Conclusões

4.1 .
O papel das estatísticas comunitárias não deve
ser desvirtuado, passando estas a mero instrumento de
políticas de controlo sectorial . A sua verdadeira função
situa-se ao nível da melhoria das informações e da
transparência relativamente à conjuntura económica e
social . As estatísticas constituem essencialmente um

instrumento de diagnóstico, facilitando deste modo as
decisões dos agentes económicos numa perspectiva de
política económica de mercado .
4.2 .
A criação de um sistema estatístico coerente,
flexível e eficaz, assente nos mesmos princípios funda
mentais em todos os Estados-membros deveria conse

quentemente cingir-se aos elementos considerados úteis
para a prossecução deste objectivo. Paralelamente, as
informações disponíveis poderiam também ser utiliza
das na medida do possível fora das empresas . O volume
das estatísticas consideradas necessárias e os métodos

utilizados para a respectiva elaboração não deveriam
depender exclusivamente de decisões políticas, mas

4. Todavia, a proposta de regulamento do Conselho
relativo à coordenação comunitária do desenvolvi
mento de ficheiros de empresas utilizados para fins
estatísticos ultrapassa em muito o necessário neste
domínio .

5 . Um repertório de empresas só deveria conter as
informações necessárias à identificação e à classificação
de unidades estatísticas , nomeadamente o número de
identificação , o nome e o endereço das unidades jurídi
cas, das empresas e das unidades locais, o código NACE
e a classe a que pertence em termos de dimensão . Para
tal, deveria ser suficiente a indicação do número de
pessoas empregadas. Todas as informações suplementa
res, designadamente as atinentes ao volume de negócios
e aos activos líquidos, são inúteis para o estabeleci
mento de um ficheiro de empresas e deveriam ser devi
damente justificadas em cada caso específico . Há moti
vos para pensar que por detrás da ideia do estabeleci
mento de um ficheiro de empresas harmonizado se

escondem outros objectivos. É isso de facto que sugerem
as relações que se pretende ver criadas com outros
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registos. Globalmente, é difícil afastar a ideia —
também implícita nas explicações fornecidas quanto ao
impacto da proposta sobe as empresas — de que, com
este projecto e os encargos subjacentes, a Comissão visa

vários ficheiros, as empresas que prestam declarações
já não sabem distinguir, entre os dados que forneceram,
quais e em que medida, os que serão utilizados por

uma recolha de informações estatísticas suplementares
sobre as pequenas e médias empresas, em vez de utilizar
as estatísticas e os dados já disponíveis .

de empresas da Comunidade não deveriam conter mais
informações além do estritamente necessário .

6. O argumento segundo o qual o relacionamento
entre os diversos ficheiros permitiria reduzir o volume
de trabalho administrativo das empresas pode ter fun

8 . A proposta de regulamento não fornece qualquer
informação acerca do calendário para a criação dos
ficheiros de empresas harmonizados nos Estados-mem

damento , mas este volume de trabalho será tanto mais

importante para as instâncias que gerem esses ficheiros
(p. ex. as câmaras de comércio e indústria), dadas as
exigências excessivas de informações neste domínio.
7. Importa ainda referir que neste caso, como em
todos os cenários de correlação institucionalizada entre

terceiros . A fim de evitar eventuais abusos , os ficheiros

bros .

Seria conveniente neste contexto salientar que o prazo,

por definir, não deveria ser demasiado curto. Dado que
há vários países que não dispõem ainda de ficheiros
completos, recomenda-se a fixação de um período de
transição amplo .

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre :

— as conclusões e recomendações do Comité de Peritos Independentes presidido por Onno
Ruding sobre a fiscalidade das empresas,
— a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu na sequência das
conclusões do Comité de Reflexão presidido por Onno Ruding e relativo às orientações
em matéria de fiscalidade das empresas no âmbito do aprofundamento do mercado
interno

(93/ C 19/21 )

Em 29 de Abril de 1992, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do quarto
parágrafo do artigo 209 do Regimento, elaborar um parecer de iniciativa sobre as propostas
supramencionadas .

A Secção dos Assuntos Económicos, Financeiros e Monetários, encarregada de preparar os
trabalhos do Comité nesta matéria, emitiu parecer em 17 de Novembro de 1992 ( relator : R.
Pelletier).

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou o parecer que se segue por 78 votos a favor, 54 votos contra e 4 abstenções .

I. APRECIAÇÃO DAS CONCLUSÕES E RECO
MENDAÇÕES DO COMITÉ DE REFLEXÃO
ORIENTAÇAO DE CONJUNTO SEGUIDA PELO

Recorda, a este propósito, que a tentativa precedente
da Comissão de harmonizar o imposto sobre as socieda
des não logrou obter o acordo dos Estados-membros ,
o que levou a Comissão a avançar com o princípio da
subsidiariedade .

COMITÉ DE REFLEXÃO

O objectivo de eliminar a dupla tributação dos fluxos
de rendimentos transfronteiras insere-se no contexto

dos trabalhos já iniciados pela Comissão (cf. directiva
sociedades-mãe-filiais, projectos de directiva relativos
à tomada em consideração dos prejuízos extra-territo
riais , bem como aos pagamentos intragrupo de juros e
royalties ).

Decorre, pois, de uma orientação clássica já aprovada
pelo Comité Económico e Social .

PROPOSTAS PORMENORIZADAS DO COMITÉ

DE REFLEXÃO

1 . Eliminação da dupla tributação dos fluxos de rendi
mentos transfronteiras

1.1 . Eliminação da dupla tributação dos lucros distri
buídos por uma sociedade de um Estado-membro

O objectivo de harmonizar os sistemas de impostos
sobre as sociedades , as taxas e as regras relativas à
matéria colectável destes impostos é mais ambicioso :
traduz-se, na verdade, pela harmonização, a prazo, da
estrutura de conjunto dos sistemas fiscais dos Estados
-membros, caracterizada pelo peso respectivo dos diver
sos tipos de impostos : IVA, imposto sobre as socieda
des , imposto sobre o rendimento .

a um residente de outro Estado-membro

Extensão da directiva sociedades-mãe-filiais

As recomendações do Comité de Reflexão vão ao

encontro das preocupações já formuladas pelo Comité
Económico e Social .

Este objectivo assenta na conclusão, retomada por sua
vez pelo Comité de Reflexão, de que as diferenças
fiscais entre Estados-membros têm impacto sobre as
decisões de implantação de empresas multinacionais no
estrangeiro e, por conseguinte, provocam distorções da
concorrência .

O Comité Económico e Social emite reservas quanto

ao segundo objectivo . Considera, com efeito, que os
Estados-membros deveriam manter autonomia de deci

são em matéria de imposto sobre as sociedades .

É importante observar, de modo geral, que se a exigên
cia de um nexo de filiação se justifica no contexto da
eliminação da dupla tributação económica dos lucros
de um grupo, já a sua manutenção se deixa de justificar
no âmbito da isenção de retenção na fonte dos fluxos
financeiros de dividendos . Estes fluxos devem , a prazo ,
ser isentos da retenção na fonte sempre que ocorrei em
entre empresas situadas em Estados-membros diferen
tes , não se devendo fazer distinção entre pagamentos
de dividendos e pagamentos de juros e royalties .
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A introdução, como medida de luta contra a fraude
fiscal , de 30% de retenção na fonte sobre dividendos
não abrangidos pela directiva sociedades-mãe-filiais
distribuídos a accionistas não identificados como resi
dentes no território da CEE .
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afectação das despesas centrais dos grupos, em vez de
se limitar ao exame dos custos a cargo do accionista .
1.4. Compensação pelas sociedades-mãe dos prejuízos
incorridos pelas sucursais ou filiais estabelecidas
em outros Estados-membros

Por muito meritorio que seja quanto aos motivos , o

objectivo de introdução de uma retenção na fonte de
30% sobre os dividendos não abrangidos pela directiva

As propostas do Comité de Reflexão vão ao encontro
das preocupações já manifestadas pelo Comité Econó

sociedades-mãe-filiais distribuídos a accionistas não
identificados como residentes no território da CEE

mico e Social .

apresentaria graves inconvenientes, entre os quais os
seguintes : poderia desencorajar os investidores de
países terceiros de investirem na Comunidade e incenti

O Comité Económico e Social recorda que a referência
aos prejuízos contabilísticos poderia constituir alterna
tiva ao reporte para montante dos prejuízos fiscais
apurados , de acordo com as regras sobre matéria colec
tável aplicáveis nos Estados-membros de implantação

var os residentes comunitários a investirem fora da

Comunidade; este duplo risco levou , precisamente, a
que os Estados-membros rejeitassem a proposta de
directiva que visava instituir a retenção na fonte comu
nitária sobre os juros ; seria contrário à neutralidade
fiscal beneficiar o financiamento por empréstimo em
detrimento do financiamento por fundos próprios , que
condiciona a recuperação duradoura do investimento

dos estabelecimentos estáveis e das filiais. Esta óptica
contabilística , sendo em si mesma coerente, poderia
facilitar a adopção da segunda vertente preconizada
pelo Comité de Reflexão, relativa à compensação inte
gral dos prejuízos entre empresas do mesmo grupo.

nas economias nacionais .

1.5 . Convenções fiscais

1.2 . Eliminação das retenções na fonte cobradas pelo
país de origem sobre pagamentos de juros e de
royalties entre empresas estabelecidas em Estados
-membros diferentes

Esta proposta do Comité de Reflexão vai ao encontro
das preocupações já formuladas pelo Comité Econó
mico e Social .

1.3 . Eliminação da dupla tributação emergente de lití
gios ligados aos preços das transferências

O Comité Económico e Social aprova as orientações

sugeridas pelo Comité de Reflexão. Parece-lhe, ainda,
oportuno que os problemas relativos à subcapitalização
e à imputação das despesas da sede sejam tratados na
rubrica dos preços das transferências e não na parte
relativa ao imposto sobre as sociedades. Neste contexto,
considera aconselhável estender a reflexão a todos os

problemas relacionados com a comparticipação nas
prestações fornecidas pelos serviços centrais dos grupos
(despesas de investigação incluídas).
Além disso, chama a atenção para a importância da

aplicação de métodos harmonizados de cálculo das
taxas de juro aplicáveis ao financiamento transfrontei
ras no interior dos grupos .

De modo mais geral, considera que se justificaria deter
minar, pela via de directiva, os princípios de cálculo
dos preços das transferências, bem como as regras de

O Comité Económico e Social é favorável às propostas
do Comité de Reflexão .

2. Imposto sobre as sociedades
2.1 . Eliminação das discriminações decorrentes dos
sistemas de imposto sobre as socieddaes e sua
harmonização

Para além da sua reserva de princípio sobre a harmoni
zação dos sistemas de imposto sobre as sociedades, o
Comité Económico e Social observa que as propostas
do Comité de Reflexão teriam por consequência que o
Estado de residência dos accionistas beneficiários dos

dividendos extraterritoriais suportaria unilateralmente
o custo do reembolso ou da imputação do imposto
sobre as sociedades pago no Estado da fonte . Considera
que uma proposta deste tipo é irrealista e inoportuna .

2.2. Aproximação das taxas nominais e das regras
relativas a matéria colectável do imposto sobre as
sociedades — Taxas nominais do imposto sobre
o rendimento das sociedades

O Comité Económico e Social observa que a concorrên
cia entre Estados-membros não se exerce apenas através
da taxa de imposição mas também através da forma do
apuramento das matérias colectáveis . Por conseguinte,
parece-lhe irrealista fixar taxas mínimas e máximas de
imposição se as regras relativas à matéria colectável do
imposto sobre as sociedades não forem integralmente
harmonizadas . Assim , a harmonização gradual e de
longo prazo do imposto sobre o rendimento das socie
dades deveria começar pela convergência dos princípios
subjacentes à determinação da matéria colectável, até
para aumentar a transparência , que se impõe, das
empresas em concorrência entre si .
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Além disso, a proposta que visa incluir os impostos
locais nos sistemas de tributação do rendimento das
sociedades parece-lhe irrealizável, porque poria em
causa a estrutura política de alguns Estados-membros.
2.3 . Incentivos fiscais
O Comité Económico e Social chama a atenção para a

necessidade de se respeitar o princípio da transparência,
ao aplicarem-se incentivos fiscais, assimiláveis a sub
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As observações a que dão azo foram apresentadas na
rubrica relativa ao dito tema .

2.9 . Mais-valias de activos

As propostas do Comité de Reflexão colidem com o
princípio da subsidiariedade, invocado pelo Comité
Económico e Social in limine .

venções .

Independentemente desta objecção de princípio, o
2.4 . Definição dos lucros tributáveis

O Comité Económico e Social considera que se deveria
utilizar a referência ao resultado contabilístico, a fim

de evitar a majoração da matéria colectável em relação
ao resultado contabilístico , pois semelhante majoração
é, na maior parte dos casos, de natureza semelhante e
um aumento dissimulado das taxas do imposto sobre
as sociedades, o que seria contrário ao princípio da
transparência .
2.5 . Amortização

Não sendo possível, de momento, uma harmonização
completa dos métodos de amortização, nem por isso se
deveria deixar de dar primeiros passos no caminho
da aproximação destes. Para já, o Comité rejeita a
harmonização das taxas de amortização .

Comité Económico e Social considera fundado o racio

cínio segundo o qual apenas deveria ser submetida a
tributação a mais-valia correspondente ao enriqueci
mento real da empresa, calculado contra o custo de
aquisição indexado à taxa de inflação .

Além disso, não se afigura que a isenção condicionada
ao reinvestimento em imobilizações seja a única fór
mula concebível . Com efeito, o reinvestimento pode
resultar de um aumento do fundo de maneio .

Por conseguinte, não se justifica menos a aplicação
de taxa reduzida às mais-valias da cessão de activos

lescência dos investimentos .

imobilizados, desde que não distribuídas. Seguindo um
raciocínio baseado na actualização, esta técnica poderá
produzir o mesmo resultado de desagravamento que se
obtém através do pagamento diferido do imposto sobre
as mais-valias no sistema de isenção condicionada ao
reinvestimento. Por outro lado, não cria distorção entre
resultado tributável e resultado fiscal : é, pois, de apli
cação mais simples .

2.6 . Activos incorpóreos; locação financeira; valori
zação das existências; provisões; despesas e encar
gos profissionais; reformas complementares

2.10. Harmonização das datas de exigibilidade dos
impostos de aplicação comum

Em contrapartida, parece justificar-se a integração no
cálculo da amortização das consequências de obso

A harmonização das regras relativas à dedutibilidade
dos encargos correspondentes a estas diversas rubricas
colide com o princípio da subsidiariedade, invocado in
limine pelo Comité Económico e Social .
Ao Comité não se afigura possível que tal harmonização
seja decidida ao nível comunitário .

Esta proposta parece ser dificilmente conciliável com o
princípio da soberania orçamental dos Estados-mem

bros. É importante salientar, a este respeito, que o ano
orçamental pode influir na data de exigibilidade dos
impostos e que nem sempre coincide com o ano civil .

2.7. Possibilidade de dedução das contribuições dos
ou a título dos trabalhadores expatriados ou pagas
a caixas de reforma estrangeiras

II. APRECIAÇAO

O Comité Económico e Social aprova a recomendação
do Comité de Reflexão, a qual se insere, com efeito, no
âmbito da liberdade de circulação dos trabalhadores e
coloca, além disso, um problema de dupla tributação.

A Comissão aprova as recomendações do Comité de
Reflexão relativas à eliminação da dupla tributação dos
fluxos dos rendimentos transfronteiras, observando que
se inserem plenamente na linha das acções por si pro
postas ou já adoptadas pelo Conselho .

DA

COMUNICAÇÃO

DA

COMISSÃO

2.8 . Despesas da sede; subcapitalização; reporte de
prejuízos

Estas questões enquadram-se no problema específico
da eliminação da dupla tributação resultante dos fluxos
de rendimentos transfronteiras .

Mais diferenciado é o parecer sobre a aproximação das
legislações nacionais em matéria de imposto sobre &s
sociedades , justificada a reserva pela complexidade des
tas legislações, pela menor consolidação do fundamento
económico das medidas propostas pelo Comité de
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Reflexão e respectivas consequências nas receitas fiscais
e no poder de decisão dos Estados-membros.
O Comité Económico e Social partilha a orientação
geral da Comissão e considera que o princípio da subsi
diariedade continua a opor-se à adopção de propostas
de aproximação das legislações nacionais em matéria
de imposto sobre as sociedades .
A análise na especialidade da Comunicação da Comis
são sugere ao Comité as seguintes observações :
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Chama a atenção igualmente para a importância da
aplicação de métodos harmonizados de cálculo das
taxas de juro aplicáveis ao financiamento transfrontei
ras no interior dos grupos .
Sendo favorável a um processo de concertação com os
Estados-membros que preceda qualquer ajustamento
dos preços das transferências e vise reforçar a Conven
ção de Arbitragem, o Comité não deixa de propor
também que os princípios de cálculo dos preços das
transferências, bem como as regras de afectação das
despesas centrais dos grupos, sejam definidos numa
directiva .

1 . Eliminação da dupla tributação dos fluxos dos ren
dimentos transfronteiras

1.1 . Extensão das directivas sociedades-mãe-filiais e
« fusão », análise, em concertação com os Estados
-membros, de novos procedimentos com vista a

simplificar e acelerar os mecanismos de aplicação

1.3 . Convenções bilaterais preventivas da dupla tribu
tação

O Comité Económico e Social aprova as orientações da
Comissão .

das disposições previstas em convenções em
matéria de retenção na fonte

1.4. Fiscalidade dos grupos
O Comité Económico e Social aprova as recomendações
da Comissão e recorda que se pronunciara já a favor

O Comité Económico e Social recorda o seu anterior

da redução para 10% da percentagem de participação
de 25 % exigida para a aplicação do regime sociedades

parecer sobre a proposta de directiva relativa à tomada
em consideração dos prejuízos dos estabelecimentos

-mãe-filiais .

De modo mais geral, considera que, se a exigência
de um vínculo de filiação se justifica no contexto da
eliminação da dupla tributação económica dos lucros
de um grupo, já a sua manutenção no âmbito da isenção
de retenção na fonte dos fluxos financeiros de dividen
dos, juros e royalties é destituída de fundamento . A
prazo, a isenção de retenção na fonte deve passar a
abranger todos os fluxos entre empresas situadas em

estáveis e das filiais situados em outros Estados-mem

bros : a referência aos prejuízos contabilísticos poderia
constituir solução alternativa ao transporte para mon
tante dos prejuízos fiscais calculados de acordo com as
regras aplicáveis nos Estados-membros de implantação
dos estabelecimentos estáveis e das filiais .

Esta óptica contabilística, sendo coerente em si mesma ,

Estados-membros diferentes .

poderia facilitar a adopção da segunda vertente preconi
zada pelo Comité de Reflexão, a da compensação inte
gral dos prejuízos no seio dos grupos de empresas .

Além disso, sublinha a importância de se introduzirem
novos procedimentos destinados a simplificar e acelerar
os mecanismos de aplicação das disposições previstas
em convenções em matéria de retenção na fonte.

1.5 . Neutralidade de tratamento dos dividendos de

origem estrangeira ou relativamente aos de origem
interna

1.2. Regulamentação geral dos preços das transferên
cias

O Comité Económico e Social aprova a orientação
seguida pela Comissão , que consiste em tratar os pro
blemas referentes à subcapitalização e à imputação das

O Comité Económico e Social sublinha que o Comité
de Reflexão incluiu na rubrica imposto sobre as socieda
des a sua recomendação com vista a suprimir a discrimi
nação existente em matéria de imposição dos dividen
dos provenientes de lucros realizados num outro Esta
do-membro .

despesas da sede na rubrica relativa aos preços das
transferências e não em conjunto com a aproximação
das regras relativas à matéria colectável do imposto
sobre as sociedades .

Observa que esta recomendação, reforçada pelo aban
dono da condição de reciprocidade sugerido pela
Comissão, teria como consequência que o Estado de
residência dos accionistas beneficiários dos dividendos

Considera, além disso , que a reflexão da Comissão deve
ser alargada , em ligação com os Estados-membros, a
todos os problemas que resultam da comparticipação
nas prestações dos serviços centrais dos grupos ( incluin
do despesas de investigação).

extra-territoriais suportaria unilateralmente o custo do
reembolso ou imputação do imposto sobre as socieda

des pago no Estado de origem. Considera pouco prová
vel que esta proposta possa recolher o acordo unânime
dos Estados-membros .
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2 . Medidas relativas às taxas, à matéria colectável e
aos sistemas de imposto sobre o rendimento das
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sobre a escolha de um sistema comum de imposto sobre
o rendimento das sociedades .

sociedades

2.1 . Taxas de imposto sobre o rendimento das socie
dades

O Comité Económico e Social partilha o ponto de vista
da Comissão de que não é oportuno fixar uma taxa
máxima do imposto sobre o rendimento das sociedades
e sobre o carácter politicamente irrealista das propostas
de reforma dos impostos locais .
Manifesta , além disso, reservas quanto à oportunidade

Em contrapartida , por meritória que seja quanto aos
motivos, a proposta de criação de uma retenção na
fonte de 30 % sobre os dividendos não abrangidos pela
directiva sociedades-mãe-filiais distribuídos a accionis
tas não identificados como residentes no território da

CEE poderia levantar graves inconvenientes , a seguir
referidos : poderia desencorajar os investidores de países

de iniciar discussões com os Estados-membros sobre o

terceiros de investirem na Comunidade e incentivar os
residentes comunitários a investirem fora da Comuni

princípio e o nível de uma taxa mínima do imposto

dade; este duplo risco levou, precisamente, a que os

sobre o rendimento das sociedades .

Com efeito , tal como salientado pela Comissão, a con
corrência entre Estados-membros não se exerce apenas
através do escalonamento das taxas , mas igualmente
através da forma de apuramento da matéria colectável .
Nesta condições, parece ser impossível separar as dis
cussões relativas à fixação de uma taxa mínima do
debate sobre a harmonização das regras referentes à

Estados-membros rejeitassem a proposta de directiva
que visava instituir a retenção na fonte comunitária
sobre os juros; tal como se depreende da Comunicação
da Comissão, seria contrário à neutralidade fiscal bene

ficiar o financiamento por empréstimo em detrimento
do financiamento por fundos próprios, condição da
recuperação duradoura , através do investimento, das
economias nacionais .

matéria colectável .

2.2 . Base de tributação dos lucros das empresas
O Comité Económico e Social recorda que a tentativa
precedente da Comissão de harmonizar o imposto sobre
as sociedades não logrou obter o acordo dos Estados
-membros , o que levou a Comissão a avançar o princí
pio da subsidiariedade .
Por conseguinte, manifesta reservas quanto à realização
de um debate aprofundado sobre a oportunidade e
as possibilidades de harmonização do apuramento da
matéria colectável , parecendo-lhe contestável a utili

III. OBSERVAÇÕES FINAIS
1.
O mandato do Comité Ruding era bastante vasto,
porquanto previa « a quantificação económica do
impacte da fiscalidade em relação a outros factores »
susceptível de causar distorções importantes no funcio
namento eficaz do mercado interno .

dade de tal debate .

dade .

Solicitava-se igualmente ao Comité que examinasse as
possibilidades de remediar eventuais distorções « tendo
em conta a influência que outras políticas, como a
União Económica e Monetária , tivessem na amplitude
das distorções ».

Em contrapartida , o Comité é favorável à reflexão
aprofundada que a Comissão pretende iniciar sobre a
dedutibilidade das contribuições pagas por ou a título
dos trabalhadores expatriados a caixas de reforma
estrangeiras , não podendo considerar-se que este pro

2. Por falta de tempo ou por modéstia, o Comité
limitou voluntariamente as suas investigações aos
aspectos estritamente fiscais da tributação das

Afigura-se-lhe igualmente que a acção pontual relativa
à determinação dos lucros tributáveis por referência a
uma base de tributação mínima , que seria o lucro
contabilístico , colide com o princípio da subsidiarie

blema se insira exclusivamente no âmbito da harmoni

zação das matérias colectáveis .

empresas .

É igualmente favorável à proposta do Comité de Refle
xão relativa às pequenas e médias empresas, que visa
permitir que as empresas não constituídas como socie
dades de capitais possam optar pela sujeição ao imposto
sobre o rendimento das sociedades : neste ponto , aprova
a orientação da Comissão . Por último, no que respeita
às medidas de incentivo fiscal , partilha a preferência da
Comissão pelos instrumentos do tipo crédito fiscal em
detrimento dos dispositivos de manipulação da matéria
colectável .

2.3 . Relação entre o tratamento fiscal dos accionistas
e o imposto sobre o rendimento das sociedades
O Comité Económico e Social é favorável à sugestão da
Comissão de iniciar um debate , a nível da Comunidade,

O Comité Económico e Social lamenta que o Comité se
tenha assim privado dos esclarecimentos que poderiam
resultar de uma análise económica aprofundada do
papel da tributação das empresas na orientação das
políticas económicas dos Estados . O Comité não procu
rou aprofundar o papel e a incidência económica do
imposto sobre as sociedades, o que é sem dúvida de
lamentar .

3.
Uma questão para a qual teria sido útil encontrar
resposta era a de saber se é possível instituir o mesmo
imposto sobre as sociedades num país da Comunidade
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a quem interessa favorecer a indústria como meio de

fiáveis para tratar deste problema, não e convincente.

ultrapassar um atraso de desenvolvimento que nos Esta

As estatísticas sobre receitas fiscais constituem , sem

dos mais desenvolvidos da CE .

dúvida , os dados mais fiáveis à disposição dos investiga
dores e dos economistas .

4. Será de privar os Estados do instrumento de inter
venção, ou mesmo de incentivo, que a fiscalidade tradi
cionalmente proporciona ?

Qual seria o efeito nos outros impostos e, designada
mente, no imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares de um desagravamento sensível da tributação
das empresas ?

O Comité não dissimulou a sua relutância à utilização
da alavanca fiscal . Põe em dúvida a eficácia dos incenti

vos fiscais como medida de promoção do investimento

e parece preferir os mecanismos de subvenção directa,
sob pena de entrar por vezes em contradição consigo
próprio, como quando atribui à fiscalidade papel deter

Não teria o Comité a possibilidade de estabelecer um
modelo econométrico global donde ressaltassem os efei
tos das transferências de cargas fiscais resultantes das
suas propostas ?

minante na localização dos investimentos .

No entanto, a posição do Comité de Reflexão é compre
ensível, na medida em que a sua composição atribuía
lugar predominante aos peritos em fiscalidade, os quais
temem — a justo título — as manipulações ocultas das
regras que regem o apuramento das matérias colectá
veis .

7.
O Comité Económico e Social considera que a
Comissão deveria procurar colmatar esta lacuna , tanto
mais que não é possível tratar os problemas de harmoni
zação fiscal sem abordar a questão da incidência orça
mental das medidas que se propõem , bem como os
efeitos das transferências de cargas entre categorias de
impostos .

Os economistas têm normalmente uma visão menos

restritiva, embora sejam unânimes quanto ao princípio
fundamental da necessidade de transparência das sub
venções. É necessário que estas sejam públicas e conhe
cidas de todos .

Não se deve, contudo, esquecer que a União Económica
e Monetária restringirá consideravelmente a margem
de manobra dos Estados-membros na orientação das

respectivas políticas económicas. Talvez não seja acon
selhável reduzir ainda mais, ou mesmo suprimir, aque

les meios que restam para actuar sobre a conjuntura e
a expansão económica .
5.
O Comité Económico e Social lamenta que o
Comité não tenha abordado com maior generalidade o

problema da carga fiscal das empresas, incluindo, por
exemplo, o problema das provisões para reforma dos
trabalhadores, cuja finalidade é, sem dúvida, social,
mas cujas modalidades afectam consideravelmente a

matéria colectável-lucro . O Comité estima, com efeito,

que as provisões fiscalmente isentas podem ir de 27%
do valor patrimonial na Alemanha até 6% na Itália e

8.
O Comité Económico e Social manifesta preocu
pação pela ausência de informação no que respeita ao
efeito que o estabelecimento — enquanto objectivo a
médio prazo — de um nível uniforme de tributação das
empresas poderia ter na localização dos investimentos.
Não é estultícia pensar que uma harmonização desta
amplitude, em vez de assegurar a neutralidade no fun
cionamento da União Económica , pudesse acentuar a
concentração da actividade industrial em torno dos

pólos actualmente existentes, ou seja, em prejuízo das
zonas periféricas ou em atraso de desenvolvimento da
CE . Esta consequência afigura-se tanto mais provável
quanto é o próprio Comité que conclui das simulações
que as diferenças fiscais afectam a localização dos inves
timentos .

O Comité Económico e Social opina que deveria haver
um complemento de análise sobre a questão de saber
se a unificação dos impostos sobre as empresas não
seria susceptível de uma espécie de distorção às avessas,
em prejuízo dos fracos e em benefício dos fortes.

na Bélgica .
9.

6.

O Comité Económico e Social interrogou-se sobre

as razões que terão levado o Comité de Reflexão a não
se pronunciar sobre aspectos essenciais do tema que a
Comissão o encarregara de analisar .

No que respeita às propostas específicas sobre a harmo
nização das regras sobre a matéria colectável e as taxas
do imposto sobre o rendimento das sociedades, o

O Comité não conseguiu evitar algumas contra

dições, que a própria Comissão se viu obrigada a assina
lar. Assim, após ter vincado claramente a sua ligação
ao princípio da subsidiariedade e defendido uma har
monização baseada num « mínimo necessário para eli
minar grandes discriminações e distorções », o Comité
acaba por propor a adopção de um sistema comum de
tributação das sociedades, que implica já a unificação
das regras sobre matéria colectável, já uma redução
considerável das diferenças de taxas .

Comité não considerou necessário analisar a respectiva

incidência nas receitas orçamentais dos Estados. O
motivo invocado, ausência de informações estatísticas

A contradição entre o respeito do princípio da subsidia
riedade e as propostas do Comité atinge o seu auge
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quando o Comité propõe a integração dos impostos
locais na fixação da taxa do imposto sobre o rendi
mento das sociedades, « de forma que a taxa de imposi
ção cumulada se situe no intervalo de 30 a 40 % previsto
pelo Comité ».
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na adopção de decisões pelo Conselho constitui um
freio ao desenvolvimento de legislação que, não
obstante, se perspectiva necessária, mas impede
também um excesso de regulamentações para as quais
nem todos os Estados-membros se manifestam ainda

disponíveis .
10.

Estas críticas ao relatório Ruding não obstam a

que o Comité Económico e Social assinale a qualidade
de um estudo que ficará como um documento de
referência para os investigadores.

O CES preconiza que, neste domínio, sejam salvaguar
dados o são princípio da subsidiariedade e a necessária

prudência em tudo o que se refere à carga fiscal que, em
última análise, são os cidadãos contribuintes a suportar
integralmente .

11 .
Tal como ressalta das observações sobre as reco
mendações da Comissão ao Conselho, o Comité Econó
mico e Social aprova que a Comissão tenha adoptado

posições mais diferenciadas e ponderadas do que as
defendidas pelo Comité Ruding .
12.
A fiscalidade levanta incontestavelmente os pro
blemas de mais difícil resolução para a realização da
União Económica e Monetária . A regra da unanimidade

A este propósito, considera seu dever salientar que a
unificação dos sistemas de imposto sobre as sociedades
e a harmonização das taxas e das regras sobre a matéria
colectável não devem ser abordadas independentemente
da respectiva incidência nas relações dos Estados-mem
bros com países terceiros ; o contexto bilateral das rene

gociações das convenções celebradas com outros países
não seria necessariamente adaptado à existência de um
imposto harmonizado sobre as sociedades .

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a alteração da proposta de directiva do Conselho relativa à imputação dos
custos das infra-estruturas de transporte a veículos pesados de mercadorias
(93 /C 19/22)

Em 11 de Novembro de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 198? do Tratado
que institui as Comunidades Europeias, consultar o Comité Económico e Social sobre a
« Alteração da proposta de Directiva do Conselho relativa à imputação dos custos das infra
-estruturas de transporte a veículos pesados de mercadorias ».

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité designou Robert
Moreland para relator-geral e adoptou, por ampla maioria, com 5 votos contra e 2 abstenções,
o parecer que se segue .

1 . Introdução

com os objectivos da Comissão em matéria de futura

tributação dos veículos de transporte de mercadorias ,
1.1 .
Em 1 986, a Comissão apresentou um documento
[doe. COM(86) 750 final ] relativo à eliminação das
distorções de concorrência no transporte de mercado
rias : estudo das imposições sobre os veículos, das
imposições sobre os combustíveis e das portagens. O
Comité Económico e Social (*) concordou, em princípio,

(') JÕ n? C 232 de 31 . 8 . 1987, p. 88 .

nomeadamente :

— harmonização das condições de concorrência, tanto
no interior de cada modo de transporte como entre
os diversos modos entre si ,

— repartição dos custos económicos globais da infra
-estrutura rodoviária pelos utentes ,
— receitas fiscais suficientes em cada Estado-membro ,
— livre circulação das pessoas e das mercadorias na
Comunidade,
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— acordos razoáveis em matéria de trânsito com países
não membros .

No seu parecer, aprovado por unanimidade, o Comité
sublinhou , « inter alia », que :

— as distorções de concorrência deveriam ser elimina
das até 1992,

— neste contexto, importaria chegar a acordo quanto
às estruturas fiscais , a fim de assegurar que pelo
menos os custos marginais fossem cobertos,

— a imposição com base no princípio da « territoriali
dade » seria uma solução razoável a longo prazo
mas levantaria problemas de ordem prática,

— todas as portagens deveriam ser abolidas, excepto
nas pontes, barcos de passagem (« ferries ») e túneis,
no termo das disposições contratuais ,

1.4.
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A Comissão voltou a modificar a Proposta [doe.

COM (92) 405 final] à luz, sobretudo, dos debates do
Conselho e do acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de
Maio de 1992 relativo a processo C-195/90 (Comissão
contra a Alemanha). Embora mantenha o princípio da
territorialidade, as taxas minímas das imposições sobre
os veículos são fixadas a um nível inferior (Portugal e
a Grécia são autorizados a aplicar taxas reduzidas

iguais a 50% desse nível). As taxas são reexaminadas

de dois em dois anos. A estrutura da imposição sobre os
veículos anteriormente proposta pela Comissão passou

agora a ser facultativa, devendo a aplicação de um

sistema harmonizado de vasto alcance ser examinada
num estádio posterior.

Da Proposta alterada consta, igualmente, uma nova
disposição que autoriza cada Estado-membro a cobrar
« direitos de utilização » sobre os veículos de mercado
rias de mais de 12t registados nos Estados-membros.

— a solução escolhida não deveria agravar a complexi
dade do sistema de tributação nem tornar mais

pesadas as formalidades administrativas .

2. Observações na generalidade
2.1 .

1.2.

Seguidamente, a Comissão apresentou, em 1987,

uma primeira proposta de directiva relativa à impu
tação dos custos das infra-estruturas de transporte a
veículos pesados de mercadorias [doe. COM(87) 716
final ]. O Comité (*) emitiu parecer sobre esta proposta
e afirmou no seu relatório, aprovado por maioria , que :

— a longo prazo, deveria ser adoptada regulamentação
que tivesse em conta os custos económicos e sociais
de cada um dos modos de transporte,

eliminação das distorções de concorrência no mercado
interno . O Comité manifesta a sua preocupação pelo
facto de o Conselho ainda não ter chegado a um acordo
e, além disso , por parecer não ser possível respeitar a
data-limite de 1 de Janeiro de 1993 (é agora proposta
a data de 1 de Janeiro de 1994).
2.2 .

O Comité chama , todavia, a atenção para que

obviamente aplicar-se o mesmo princípio ao trans

considera que foi aceite (e até reconhecida de facto)
pela Comissão uma abordagem mais simples e gradual
do problema e acredita que isso facilitará a obtenção
de acordo no Conselho . Concorda com a afirmação da
Comissão de que é necessária uma solução política e
está convencido de que a Presidência deveria , urgente

porte rodoviário, ferroviário e por via navegável,

mente, assumir o comando das operações .

— a aplicação do princípio da territorialidade poderia

conduzir à harmonização das condições de con
corrência, bem como à imputação dos custos da
infra-estrutura rodoviária aos utentes reais , devendo

— o Comité concordadva com o princípio da territo
rialidade, embora reconhecesse que a aplicação inte

gral deste princípio suscitaria problemas de ordem
prática .

1.3 .

O Comité salientou já , por várias vezes, a impor

tância de um acordo sobre esta matéria no âmbito da

Em 1991 , a Comissão alterou de novo a sua

Proposta (2). O Comité reconheceu (3) que uma solução
mais simples e gradual « fundamentalmente assente na
garantia de cobertura dos respectivos custos da infra

-estrutura rodoviária » seria uma alternativa possível

para respeitar a data-limite de 1992. Reiterou ainda o
seu apoio, ao princípio da territorialidade, o objectivo
final a atingir, por ser uma « base razoável » de tribu
tação . O Comité mostrou-se, então, preocupado com
a possibilidade de os veículos de transporte de mercado

2.3 .
No entanto, o disposto na Proposta é apenas
mais um passo para a harmonização fiscal necessária
para se eliminarem as distorções de concorrência . Com
efeito , não é autorizando cada Estado-membro a tomar
iniciativas no que toca à fiscalidade dos veículos comu
nitários que se apressará a instituição de um regime
comunitário de imputação dos custos das infra-estru
turas .

2.4 .

O Comité reitera o ponto de vista que exprimiu

no parecer emitido em 1991 sobre as auto-estradas com
portagem .

2.5 .

À luz do Processo C-159/90 do Tribunal de

com o facto de a Proposta poder representar um incen
tivo à introdução de mais auto-estradas com portagem.

Justiça e das possíveis implicações de discriminação
(por exemplo, no que diz respeito às portagens e direitos
de utilização) deveria proceder-se a um atento exame
jurídico para garantir a plena observância do disposto

(!) JO n? C 208 de 8 . 8 . 1988, p. 29.
(2) JO n? C 75 de 20. 3 . 1991 , p. 1 .
(3) JO n? C 159 de 17. 6 . 1991 , p . 18 .

n9 1 , alínea c), do artigo 759.

rias de menores dimensões serem individamente penali

sados em relação aos veículos de maiores dimensões e

no artigo 759 e que não haja conflito com o artigo
76? do Tratado CEE que proíbe novas medidas fiscais
aplicáveis a transportadores não residentes até à reali
zação da política comum de transportes, prevista no
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3 . Observações na especialidade
Novo 7°. considerando

3.1 .

O Comité acolhe favoravelmente a concordância da

Comissão com o ponto de vista anteriormente expresso
pelo Comité de que os impostos sobre o consumo
específico de combustíveis possuem um carácter « parti
cularmente adaptado à concretização do princípio de
territorialidade ».

N? C 19/73

3.8 . Artigo 4?

3.8.1 . O âmbito deste artigo é motivo de preocu
pação para o Comité, dado que, por exemplo, não é
claro quanto à posição da directiva relativamente à
utilização de « taxas relativas às infra-estruturas rodo

viárias » e aos custos decorrentes da « poluição » (como
foi afirmado já no parecer precedente do Comité).
3.8.2.

O Comité congratula-se com o facto da

Comissão ter aceitado a sua proposta de separar as
3.2 .

Novo 8°. considerando

O Comité saúda o reconhecimento dos custos ambien

portagens, etc ., das taxas de estacionamento .
3.9. Artigo 5? [n° 1 , alínea b)]

tais .

3.3 . Novo 13° considerando

3.9.1 . Tal como afirmou nos anteriores pareceres, o
Comité continua a considerar que este artigo é dema

O Comité acolhe favoravelmente esta alteração mas
observa que o ideal de um modelo comum aplicável

3.10. Artigo S°. [n? 1 , nova alínea d)l

aos custos das infra-estruturas e aos custos externos

não será realizável num futuro próximo.
3.4. Antigo 8°. considerando
O Comité pensa que este considerando foi suprimido
pelo facto de o Conselho não aceitar facilmente o papel
de negociador da Comissão . Não obstante, o Comité
não acredita que o impacte da imposição sobre os
veículos nos países terceiros possa ser ignorado .
3.5 . Artigo 2°.

3.5.1 .

Auto-estrada : é de presumir que os três cri

térios terão de ser satisfeitos ?

Portagem : por razões de simplicidade administrativa o
pagamento exigido não tem de se basear exactamente
na distância percorrida .

siado impreciso .

3.10.1 .

Este artigo parece preceituar em demasia.

3.11 . Novo artigo 5°. (n°. 2)

3.11.1 . Se se aceita a cobrança de portagens, este
artigo é demasiado limitado . Os Estados-membros

deveriam ser autorizados a introduzir portagens nas
pontes ou, por exemplo, no âmbito de esquemas de
cobrança de direitos de utilização.
3.12 . Novo artigo 8°. (n°. 3)

3.12.1 . O período de dois anos pode ser demasiado
curto. Em qualquer dos casos , o relatório deverá

também ser apresentado ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social, que deveriam ser consulta
dos sobre todas as propostas de alteração das taxas.

3.5.2 .
Direitos de utilização : teria sido útil que a
Comissão tivesse fornecido exemplos daquilo que pre

3.13 . Novo artigo 9°.

tende .

3.13.1 .

O Comité congratula-se com este artigo

revisto. O relatório e as propostas deverão também
ser apresentados ao Parlamento Europeu e ao Comité
3.6 . Artigo 2°. (n°. 2)

Este artigo não deverá ser utilizado para proporcionar
benefícios aos veículos do sector público em detrimento
dos concorrentes do sector privado . Não deverá
também ser motivo de discriminação dos serviços públi
cos locais prestados mediante contrato por empresas
do sector privado .
3.7. Artigo 3°. (n°. 2)

O Comité congratula-se com o facto de a Comissão ter
aceitado esta alteração .

Económico e Social .

3.14. Novo artigo 11°. (antigo artigo 10o.)

3.14.1 .

Embora este artigo possa parecer à primeira

vista atractivo no contexto da subsidiariedade, o

Comité mantém a opinião expressa em 1991 .
3.14.2.

Em termos lógicos, para satisfazer as exigên

cias da territorialidade não deverá existir discriminação

entre as práticas utilizadas pelos Estados-membros; ou
todos os Estados-membros devem proceder a reembol
sos ou nenhum o deverá fazer .
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4. Outras observações
4.1 .
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especialmente no caso das empresas mais fracas e de
menor dimensão dos países periféricos ».

O Comité considera alarmante o facto de, na

« Ficha de Avaliação do Impacto », a Comissão afirmar
que « a aplicação desta directiva levará provavelmente
a um aumento dos encargos de transporte, especial
mente no caso dos países periféricos da Comunidade »
e que « o aumento dos encargos de transporte afectará
provavelmente de forma negativa a competitividade,

4.2 .
Estas afirmações não se coadunam com a
« coesão » pelo que a Comissão e o Conselho deveriam
consagrar especial atenção às medidas destinadas a

ajudar as regiões periféricas a compensarem estes
efeitos .

Feito em Bruxelas, em 25 de Novembro 1992 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre as relações da Comunidade Europeia com os países da Europa Central e de
Leste — Bulgária e Roménia
(93/C 19/23

Em 30 de Junho de 1992, o Comité Economico e Social decidiu, nos termos do terceiro
parágrafo do artigo 20? do Regimento, elaborar um parecer sobre as relações da Comunidade
Europeia com os países da Europa Central e de Leste, focando desta vez as relações da
Comunidade Europeia com a Bulgária e a Roménia .

A Secção das Relações Externas, da Política Comercial e do Desenvolvimento, incumbida de
preparar os trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 5 de Novembro de
1992 . Foi relator J.P. Petersen .

A Secção adoptou o parecer à luz da situação global e tendo em conta o estado das
negociações entre a Comunidade Europeia e a Bulgária, por um lado, e a Roménia, por
outro, em Setembro de 1992.

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou, por ampla maioria e com 2 votos contra, o presente aditamento a parecer.
Síntese

O projecto de Acordo de Associação apresentado pela
Comissão das Comunidades Europeias no início de
1990 prevê, para além da constituição gradual de uma
zona de comércio livre, da livre circulação dos trabalha
dores , da liberalização da circulação de serviços, da
harmonização das disposições jurídicas e da intensifi
cação da cooperação económica, social e financeira,
também a institucionalização do diálogo político e da
cooperação cultural ( ponto 1.8 ).
Estes acordos ( preferenciais), designados por Acordos
Europeus pelo facto de incluírem o diálogo político,
podem em princípio ser concluídos com todos os Esta
dos da Europa de Leste e por uma duração ilimitada .
Todavia , para a Comunidade de Estados Independentes
( CEI ) e para a Geórgia , haverá que definir uma aborda

gem especifica no sentido do projecto da Comunidade
Europeia para os Acordos de Parceria e Cooperação. A
celebração de Acordos Europeus pressupõe, no entanto,
que se haja iniciado com êxito o processo de transfor
mação política , social e económica nos Estados associa

dos e se tenha já atingido o point of no return no
caminho da democracia e da economia de mercado . O

Comité recomendou por diversas vezes à Comissão
que examinasse em cada caso os processos de reforma
política e económica iniciados, antes de entabular nego
ciações com vista à associação ( ponto 1.9 ).
No parecer sobre os Acordos Europeus celebrados com
os Estados do « Triângulo de Visegrado » (Polónia,
Hungria e República Federativa Checa e Eslovaca ),
o Comité Económico e Social abordou em detalhe o

projecto de associação da Comunidade Europeia e con
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siderou-o positivo . É para o Comité motivo de regozijo
o facto de a Comissão ter iniciado conversações com a
Bulgária e a Roménia no âmbito de um processo de
associação . A finalidade das negociações é a celebração
de Acordos Europeus, cujo conteúdo corresponde no
essencial ao dos acordos assinados com a Polónia , a

N? C 19/75

Propõe, por consequência , a inserção , nos Acordos
Europeus, de disposições que confiram ao Conselho de
Associação a tarefa de assegurar a participação dos
grupos económicos e sociais no diálogo político no
decurso da primeira fase do período de transição. Na
segunda fase, tal diálogo dever-se-á realizar no quadro

Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca em
16 de Dezembro de 1991 . As observações críticas e
recomendações complementares formuladas pelo
Comité a respeito destes acordos aplicam-se igualmente
— tanto quanto é possível julgar — aos projectos de
acordo com a Bulgária e a Roménia ( pontos 2.1 e 2.2).

de um Comité Consultivo de Associação dos grupos
económicos e sociais . Esta colaboração deverá integrar
-se num diálogo de âmbito mais alargado, que englobe

O Comité salienta , como muito positivo , o empenha
mento explícito das partes contratantes em reforçar as
liberdades políticas e económicas , que constituem o
fundamento da associação. Merece igualmente apoio
sem reservas o objectivo afirmado de prosseguir, em
conjunto , a construção de um novo Estado e de uma
nova economia com base nos princípios do Estado de
Direito e do respeito pelos direitos humanos e das
minorias , garantir o estabelecimento de um sistema
pluripartidário com eleições livres e democráticas ( por
escrutínio secreto ), e promover a liberalização da eco
nomia , de harmonia com os princípios da economia de
mercado (ponto 2.3 ).

O Comité aprova a inclusão da disposição segundo a
qual o respeito dos princípios democráticos e dos direi
tos do homem, bem como o respeito dos princípios da

O Comité tem reiteradamente afirmado que , nas con
dições culturais e sociais da Europa de hoje , é impensá
vel um espaço económico que não seja simultaneamente
um espaço social . Recomenda, pois, uma vez mais
ao Conselho que evoque também , no preâmbulo dos
Acordos Europeus , a Dimensão Social do processo de
unidade europeia e refira a Carta Comunitária dos
Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores ,

adoptada — mesmo que não por unanimidade — pelos
Chefes de Estado e de Governo da Comunidade em

Dezembro de 1989. O Comité regista com preocupação
o facto de a defesa dos princípios de « justiça social » —
que , nos Acordos Europeus celebrados com a Polónia , a
Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca ,
era ainda apresentada como « fundamento do processo
de associação » — não constar do preâmbulo dos novos
Acordos ( ponto 2.4).
No que se refere à inserção da opção de adesão no
preâmbulo dos Acordos, haverá que ter em conta que
os futuros processos de alargamento depararão com
condições fundamentalmente diversas das actuais : Mer
cado Interno, União Económica e Monetária , Política

Externa e de Segurança e « Acervo comunitário » são
conceitos que impõem aos candidatos à adesão a satis
fação de difíceis requisitos que nem todos os Estados
interessados estão em condições de cumprir a curto
prazo . Daí que a Comissão deva , tão breve quanto
possível , ensaiar e concretizar, no quadro de uma sólida
concepção de adesão , novas fórmulas ou opções
( ponto 2.5 ).

Já no seu parecer sobre o Acordo Europeu concluído
com os Estados do « Triângulo de Visegrado », o Comité
recomendara aos Estados signatários a participação
dos grupos económicos e sociais no diálogo político .

os grupos sociais e económicos da Comunidade Euro
peia e dos Estados da Europa Central e de Leste (pontos
2.7 e 2.8 ).

economia de mercado, constituem elementos essenciais

da associação, não sem recomendar que, simultanea
mente, também se defina o respeito dos direitos sociais
fundamentais e dos direitos das minorias como « ele

mento essencial da associação ». Da disposição decorre
que, em caso de incumprimento destas obrigações,
poderão ser tomadas medidas apropriadas ( ponto 2.9).
O Comité congratula -se com a perspectiva assimétrica
usada para a livre circulação de mercadorias, já que
contribui efectivamente para apoiar o difícil processo
de reconversão em curso nos Estados associados . Face

à dramática quebra do desempenho económico global
destes países, a Comunidade deveria procurar seria
mente reduzir, relativamente aos produtos industriais ,
o prazo previsto de seis anos para a completa supressão
das barreiras alfandegárias por parte da Comunidade
e concretizar mais rapidamente a inevitável abertura do
mercado . O artigo 1 IO1? do Tratado de Roma — convi

ria também recordá-lo de quando em vez — impõe
expressamente à Comunidade Europeia , no interesse
comum , a defesa de uma política comercial liberal . No
entender do Comité, esta imposição é esquecida com
demasiada frequência ( ponto 2.12 ).
Relativamente aos sectores sensíveis — têxteis, produ
tos CECA e sector agrário — o Comité remete , uma
vez mais , para as disposições aplicáveis do GATT em
matéria de pressupostos materiais para a criação de
zonas de comércio livre . A condição primordial é a
eliminação dos direitos aduaneiros e de outras limi
tações ( nos dois sentidos) às trocas comerciais para a
« quase totalidade do comércio ». Por razões de confor
midade com o GATT , nenhum sector — nem mesmo

a agricultura — poderá ser excluído a longo prazo do
processo de abertura de mercado ( ponto 2.15 ).
Para não agravar ainda mais a situação do mercado
agrícola comunitário com a importação excessiva de
produtos particularmente sensíveis , o Comité renova a
proposta de uma boa parte dos excedentes agrícolas da
Bulgária e da Roménia ser exportada contra divisas
fortes para os países vizinhos da Europa de Leste . Ao
mesmo tempo , o potencial agrícola e industrial dos
parceiros leste-europeus deveria também orientar-se
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para a obtenção de produtos agrários utilizáveis para
fins industriais e energéticos (pontos 2.27 â 2.29).

25 . 1 . 93

vocadas por auxílios estatais em todo o território da
Comunidade e dos Estados associados ( pontos 2.25 e
2.47).

O Comité confere especial relevância aos procedimen
tos de consulta previstos para os casos de dumping e
parte do pressuposto de que os códigos do GATT serão
integralmente respeitados . A classificação destes países
desde o início do processo como países de economia de
mercado deve ser tolerada por motivos políticos . Em
termos práticos , será difícil nos próximos anos para a
Comissão estabelecer uma comparação correcta — em

termos da legislação anti-dumping da Comunidade —
entre preço de exportação e « valor normal » da merca
doria ( ponto 2.32 ).

A harmonização das disposições jurídicas da Bulgaria
e da Roménia com a legislação comunitária é uma
condição importante para a integração económica (e
social ) dos dois países na Comunidade Europeia . O
Comité deplora , no entanto , a falta de definição de
prioridades . Do que as empresas das partes necessitam
mais urgentemente é de margens de manobra seguras e
de maiores possibilidades de organização, de modo a
poderem reforçar a sua competitividade, enfrentar a
pressão crescente das empresas de dimensão mundial de
países terceiros e criar e consolidar postos de trabalho
( pontos 2.48 a 2.50 ).

É condição essencial para poder beneficiar das disposi
ções que regem o comércio livre a prova concreta da
origem da mercadoria . O Comité tem apoiado as
exigências das partes contratantes da Europa de Leste
em matéria de cumulação multilateral . A Comissão

Europeia não acolheu esta reclamação, o que teve por
consequência que as regras de origem (extremamente
restritivas) consagradas nos acordos provisórios com
os Estados do « Triângulo de Visegrado » acabassem

Do ponto de vista do Comité, na cooperação econo
mica , teria sido bem mais conveniente começar por
definir apenas uns poucos vectores fundamentais , que
sinalizassem necessidades de actuação mais urgente . O
Comité tem , principalmente, em mente áreas de política
como as das infra-estruturas , da formação profissional
ou da energia nuclear ( ponto 2.53 ).

por constituir entraves significativos à intensificação
das trocas de mercadorias . Como só um conjunto uni

forme de instrumentos para a determinação da origem

pode servir o aprofundamento da divisão europeia do
trabalho , o Comité sugere a inclusão em todos os
Acordos Europeus celebrados com os países da Europa
Central e Oriental das regras de origem CE/EFTA
actualmente em vigor ou mesmo da futura regulamen
tação EEE, associadas a um critério percentual alterna
tivo ( cumulação « paneuropeia ») ( pontos 2.33 a 2.35 ).

Na cooperação financeira, é imprescindível a estreita
coordenação dos meios disponíveis entre as partes . Para
tanto, será preciso notar continuamente todas as presta
ções financeiras à Bulgária e à Roménia , bem como
a utilização dos recursos, concertá -las no Comité de
Associação , e examinar conjuntamente a eficiência da
aplicação dos recursos . Caberia informação regular dos
resultados ao Conselho de Associação ( ponto 2.62).

O Comité acolhe com satisfação os acordos no que

1 . Introdução

toca à livre circulação de pessoas, mas assinala a falta
de acordos que abranjam os trabalhadores provenientes
dos países da Europa Central e Oriental que se encon
tram em situação ilegal na Comunidade . O Comité
volta também a deplorar que a Comissão da CE não

dos Estados-membros da Comunidade afirmavam a

tenha conseguido — nem sequer em nota anexa a um

protocolo — fazer qualquer referência às limitações
que a médio prazo condicionam a margem de manobra
da Comunidade na esfera da livre circulação . O Comité
considera ser tempo de, juntamente com os países asso

ciados, se proceder a uma análise em profundidade
da temática da « livre circulação dos trabalhadores » e

apontar, no âmbito de uma abordagem consistente da
questão das migrações, soluções duradouras que não
criem hoje grandes expectativas para se transformarem
amanhã em amargas desilusões ( pontos 2.37 a 2.39).

1.1 .

Há já 20 anos, os Chefes de Estado e de Governo

vontade de praticar, a partir de 1 de Janeiro de 1973 ,
uma política comercial comum face aos países de Leste;
os Estados-membros declaravam-se empenhados em
promover, relativamente àqueles países, uma política
de cooperação assente na reciprocidade . A data de 1 de
Janeiro de 1973 constituiu um marco importante : a
partir de então, os Estados-membros da CE deixaram
de poder negociar ou celebrar acordos de comércio
bilaterais com os Estados da Europa Central e de Leste.
Deste modo , quando , no final de 1974, chegaram ao
seu termo os acordos comerciais bilaterais concluídos

antes de 1973 , a Comunidade Europeia propôs aos
Estados-membros do Conselho de Assistência Econó

mica Mútua ( CAEM ) a celebração de acordos de comér
cio bilaterais com a Comunidade .

O Comité aprova plenamente o acordo que consiste em
aferir todos os auxílios públicos concedidos na Bulgária
e na Roménia , durante a primeira fase do período
de transição, pelas disposições pertinentes do Tratado
CEE . Deveria , ainda , ser integrado no acordo o arsenal
comunitário da fiscalização de auxílios, de modo a
proteger eficazmente a concorrência de distorções pro

À excepção da Roménia , os Estados do CAEM não
reagiram a esta proposta . Mas o CAEM apresentou ,

no início de 1976 , um projecto de acordo-quadro a
celebrar entre o Conselho de Assistência Económica

Mútua e a Comunidade Europeia sobre as bases do
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relacionamento mútuo . A Comissão das Comunidades

Europeias respondeu com um documento em que se
reconhece já claramente a Política da Abordagem Para
lela adoptada pela Comunidade : tendo em vista a
criação de condições favoráveis ao alargamento da cir
culação de bens e serviços, é incentivada a conclusão
de acordos bilaterais de comércio entre a Comunidade e

os diferentes Estados-membros do CAEM ; em paralelo,
ambas as instituições deveriam estabelecer relações de
trabalho , tendo em vista a discussão de temas de carác
ter geral .

N? C 19/77

1.4 .
Visto que o acordo comercial de 1980 era relati
vamente limitado, a Comunidade defendeu , em meados

dos anos 80, o alargamento da sua componente político
-comercial por via de uma melhoria do acesso dos
produtos agrícolas romenos ao mercado comunitário e
de um reforço da cooperação industrial e científica . As
negociações iniciaram-se em 1987, mas tiveram que ser
interrompidas em Abril de 1988 . As violações de direitos
humanos haviam-se entretanto tornado prática genera
lizada e de todos os dias, a Securitate passara a ser
instrumento do poder absoluto do ditador Ceausescu .
As obrigações decorrentes do acordo comercial de 1980
deixaram de ser cumpridas . Em 20 de Dezembro de
1989, a Comunidade decidiu finalmente, sob a impres

são do sangrento massacre de Tameswar, suspender
1.2 .

Na sua iniciativa , estava a CE certa de beneficiar

do apoio dos Estados da Europa Central e de Leste de
menor dimensão , para os quais os acordos bilaterais
com a Comunidade constituíam uma oportunidade de
emancipação, ao menos parcial, da dominante influên
cia soviética nos planos político e económico. Contudo,
foi a Roménia o único Estado que pôde beneficiar da
oportunidade criada . No final de 1980, a Comunidade
celebrou dois acordos , que não só melhoraram o acesso
de numerosos produtos deste país ao mercado interno
comunitário, como levaram à criação de uma comissão
mista vocacionada para avaliar em permanência o de
senvolvimento do comércio recíproco e a correcta apli

temporariamente a execução do acordo . Dois dias
depois, o derrube da ditadura de Ceausescu abria aos

romenos a porta da liberdade. No final de Março de
1990, foram reatadas as relações diplomáticas com a
Comunidade. O Conselho mandatou a Comissão para
negociar um acordo de comércio e cooperação, que
viria a ser assinado logo em 22 de Outubro de 1990.
Todavia , as novas violações de direitos humanos entre
tanto verificadas retardaram a aprovação do Parla

mento Europeu, o que só permitiu a entrada em vigor
do acordo em 1 de Maio de 1991 .

cação dos acordos em vigor.

1.5 . Marco importante no processo de normalização
das relações com outros Estados do CAEM — entre os
1.3 .
Não faltam tentativas de explicação dos motivos
pelos quais só a Roménia ousou estabelecer relações
directas com a Comunidade. É indiscutível que a inicia
tiva da Roménia não excedeu o espaço de manobra
reconhecido a este país pela União Soviética no domínio

da política externa. É também verdade que a Roménia
tinha vindo a desempenhar — por razões históricas e
políticas — um papel próprio e original na comunidade
dos Estados leste-europeus. As tropas soviéticas
haviam-se já retirado em meados de 1958 : a solidez do
regime de terror comunista fazia da Roménia um dos
aliados mais seguros da União Soviética . Esta foi
também uma das razões principais pelas quais a Romé
nia pôde, na segunda metade dos anos 60, aplicar
transitoriamente — a coberto do socialismo — medidas

de liberalização desconhecidas em outros Estados do
CAEM ( H. Vastag, G. Mandics e M. Engelmann ,
Tameswar . Symbol der Freiheit, Viena/Munique, 1992).

quais a Bulgária — foi a assinatura da Declaração
Comum entre a Comunidade Europeia e o Conselho de
Assistência Económica Mútua. Nesta Declaração, as
partes obrigavam-se a desenvolver a cooperação nos
domínios das respectivas competências que apresentas
sem interesse comum . Assim se punha termo à exigência
repetidamente formulada pelo CAEM de uma estrutura
de cúpula CE-CAEM . Cada Estado do CAEM passava a
decidir autonomamente do estabelecimento de relações
diplomáticas e da condução de negociações, comerciais
com a Comunidade. O Conselho Europeu de Rodes
( Dezembro de 1988 ) saudou a vontade dos Estados

europeus do CAEM de alargar as relações com a Comu

nidade Europeia e reafirmou a sua disponibilidade para
incentivar a cooperação e as relações económicas com

estes Estados, no respeito da situação específica de cada
um deles, tendo em vista a exploração das potencialida
des existentes em benefício recíproco.

Entre essas medidas , são de referir os numerosos contac

tos com governos ocidentais ou algumas tendências
liberalizantes então observáveis na economia romena .

Relevante em termos de política externa foi a decisão
do Governo de Bucareste de não participar na liqui
dação da Primavera de Praga . O Ocidente recompensou
imediatamente estas iniciativas de liberalização tempo
rárias, que terão sido provavelmente um gesto político
calculado para consumo ocidental . Logo em 1972, a
Roménia tornou -se o único Estado do CAEM membro

do Fundo Monetário Internacional ( FMI ) e do Banco
Mundial , tendo sido , em 1974, incluída na lista das

preferências autónomas (SPA ) da Comunidade Econó
mica Europeia para os países em desenvolvimento .

1.6 .

Poucas semanas apos a assinatura da Declaração

Comum, a Comunidade estabeleceu relações diplomáti
cas com seis dos Estados europeus membros do CAEM .
Em 24 de Setembro de 1990, foi possível celebrar com
a Bulgária um acordo de comércio e de cooperação
comercial e económica com a duração de dez anos , o
qual entrou em vigor em 1 de Novembro de 1990 .
Segue-se (1 de Janeiro de 1991 ) o alargamento do Sis
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tema de Preferências Generalizadas da Comunidade a

Bulgária ; as restrições quantitativas às importações
deste país foram suprimidas ou suspensas .
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siderou-o positivo, ja que permite, em principio, assegu
rar e incentivar o desenvolvimento das relações políti
cas, económicas e sociais com os Estados vizinhos do

Leste ( ] ). Só uma activa política de associação tornará
possível ultrapassar progressivamente os desequilíbrios
1.7. É convicção do Comité que o estabelecimento
de relações diplomáticas e a celebração de Acordos de
Comércio e Cooperação são elementos indispensáveis
do processo de integração política e económica . Trata
- se de elementos que reforçam o diálogo entre Estados
e aprofundam a cooperação política europeia . Com
estes acordos , passa a Comunidade a dispor de um
instrumento que permitirá , a par das numerosas possi
bilidades de ajuda a curto prazo , contribuir também
a médio prazo para a consolidação económica dos
processos de transformação e renovação iniciados .

económicos e sociais entre a Comunidade e as outras

partes contratantes . Esta tarefa tornou-se entretanto
mais urgente, já que a energia moral dos cidadãos que,
nos Estados do Leste em processo de reforma , deu o
impulso decisivo para a democratização se encontra
actualmente exposta a rápida erosão , num dia-a-dia
pós-comunista marcado pela timidez das reformas, pelo
colapso do comércio externo, pela contracção da econo
mia, por uma alta taxa de inflação e um desemprego
crescente [ K.A. Kõrber in : Nach dem Sozialismus . Wie

geht es weiter mit den neuen Demokratien in Europa ?
(Protokoll des 93 . Bergedorfer Gespráchskreises zu Fra
gen der freien industriellen Gesellschaft), Berlin , 13/ 14

Juli 1991 ]. À Comunidade Europeia incumbe a respon
1.8 .
Não há dúvida de que os Acordos da primeira
geração têm igualmente um papel precursor, abrindo a
nova fase do processo de aproximação global na Europa
e possibilitando o reforço qualitativo da cooperação
com os Estados da Europa Central e de Leste . Trata
- se , concretamente, da passagem da cooperação à asso
ciação. O projecto de Acordo de Associação apresen
tado pela Comissão das Comunidades Europeias no
início de 1990 prevê , para além da constituição gradual
de uma zona de comércio livre , da livre circulação
dos trabalhadores , da liberalização da circulação dos
serviços , da harmonização das disposições jurídicas e
da intensificação da cooperação económica , social e
financeira , também a institucionalização do diálogo
político e da cooperação cultural .

1.9 .
Estes acordos ( preferenciais ), designados por
Acordos Europeus pelo facto de incluírem o diálogo
político, podem em princípio ser concluídos com todos
os Estados da Europa de Leste e por uma duração
ilimitada . É certo que, para a Comunidade de Estados
Independentes ( CEI ) e para a Geórgia , será necessário
definir um quadro próprio , inspirado nos acordos de
parceria e cooperação da Comunidade Europeia . A
celebração de Acordos Europeus pressupõe, no entanto,
que se haja iniciado com êxito o processo de transfor
mação política , social e económica nos Estados associa
dos e se tenha já atingido o point of no return no
caminho da democracia e da economia de mercado . O

Comité recomendou por diversas vezes à Comissão

que examinasse em cada caso os processos de reforma
política e económica iniciados, antes de entabular nego
ciações com vista à associação . Pressupõe também o
Comité que os interlocutores leste-europeus represen
tam governos estáveis e democraticamente legítimos .

2 . Sobre os Acordos Europeus com a Bulgária e a
Roménia

sabilidade de oferecer aos Estados em processo de
reforma uma segura perspectiva de futuro e a garantia
de que não serão marginalizados .

2.2.

É para o Comité motivo de regozijo o facto de

a Comissão ter iniciado , em Maio do ano corrente,

conversações com a Bulgária e a Roménia no âmbito
de um processo de associação . A finalidade das nego
ciações é a celebração de Acordos Europeus , cujo con
teúdo corresponde no essencial ao dos acordos assina
dos com a Polónia , a Hungria e a República Federativa
Checa e Eslovaca em 16 de Dezembro de 1991 . As

observações críticas e recomendações complementares
formuladas pelo Comité a respeito destes acordos apli
cam-se igualmente — tanto quanto é possível julgar —
aos projectos de acordo com a Bulgária e a Roménia .
Dado que , antes da entrada em vigor dos acordos ,
passarão a ser aplicáveis as disposições relativas ao
comércio por via de um acordo transitório , o Comité
pronunciar-se-á a seu tempo sobre a experiência resul
tante da aplicação de tais acordos transitórios .

Preâmbulo

2.3 .
O Comité salienta , como muito positivo, a von
tade explícita das partes contratantes de participar no
reforço das liberdades políticas e económicas , que cons
tituem o fundamento da associação . Merece apoio sem
reservas o objectivo afirmado de prosseguir, em con
junto , a construção de um novo Estado e de uma nova
economia com base nos princípios do Estado de Direito
e do respeito pelos direitos humanos e das minorias ,
garantir o estabelecimento de um sistema pluripartidá
rio com eleições livres e democráticas ( por escrutínio
secreto ), e promover a liberalização da economia , de
harmonia com os princípios da economia de mercado .

É, em especial , de saudar o compromisso inequívoco
das partes em respeitar as obrigações assumidas no

2.1 .
No parecer sobre os Acordos Europeus celebra
dos com os Estados do « Triângulo de Visegrado »,
o Comité Económico e Social abordou em detalhe o

projecto de associação da Comunidade Europeia e con

(') JO n'.' C 339 de 31 . 12 . 1991 .
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âmbito da CSCE, nomeadamente a plena aplicação dos
princípios e das disposições da Acta Final de
Helsínquia , dos documentos finais das ulteriores con
ferências de Viena e Paris, da Carta de Paris para uma
Nova Europa e da Carta Europeia da Energia .

2.4 .
O Comité tem reiteradamente afirmado que,
nas condições culturais e sociais da Europa de hoje, é
impensável um espaço económico que não seja simulta
neamente um espaço social . Recomenda , pois , uma vez
mais ao Conselho que evoque também , no preâmbulo
dos Acordos Europeus , a Dimensão Social do processo
de unidade europeia e refira a Carta Comunitária dos
Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores ,

adoptada — mesmo que não por unanimidade — pelos
Chefes de Estado e de Governo da Comunidade em

Dezembro de 1989 . Qual a razão de ser do longo
protocolo sobre política social anexo ao projecto de
Tratado da União Europeia , e da Declaração de onze
Estados-membros reafirmando a sua disposição de
prosseguir no caminho apontado pela Carta Social de
1989 , se nem sequer é possível mencionar este
documento no preâmbulo dos Acordos Europeus ? O
Comité regista , por outro lado , com preocupação o
facto de a defesa dos princípios de « justiça social » —
que , nos Acordos Europeus celebrados com a Polónia ,
a Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca ,
era ainda apresentada como « fundamento do processo
de associação » — já não constar do preâmbulo dos
novos Acordos . Será que, na Comunidade Europeia ,
ganharam entretanto influência as posições daqueles
que há já muito incomoda o facto de que « os sistemas
económicos ocidentais tiveram que fazer concessões aos
processos sociais : construção do Estado social , ajuda à
pobreza, prestação de serviços públicos, colaboração
com os sindicatos , medidas tendentes a uma justa repar
tição de rendimentos e responsabilização do Estado
( nos planos económico, financeiro e social ) pelo funcio
namento do sistema económico global » (J.K. Galbraith ,
« Ein Rezept namens Kapitalismus », in Die Zeit, nr. 44
— 26.10.1990) através do estabelecimento de condições
de enquadramento adequadas e eficazes ? Justificar-se
-ia que o Conselho clarificasse a sua posição nesta
matéria , tendo até em conta a declaração do Conselho
Europeu de Junho de 1991 sobre a necessidade de
reforço da dimensão social no contexto da União Polí
tica e da União Económica e Monetária .

2.5 .
A Bulgária e a Roménia — tal como os Estados
do « triângulo de Visegrado » — têm neste momento
como objectivo a adesão à Comunidade Europeia . O
Comité apoia a pretensão, expressa pelos parceiros de
Leste, de que o preâmbulo dos Acordos Europeus refira
a opção de adesão . Ao mesmo tempo, partilha do ponto
de vista do Conselho e da Comissão segundo o qual os
Acordos Europeus , « com a sua estrutura dinâmica e
evolutiva », devem constituir um instrumento para
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aprofundar a associação com estes Estados e preparar
de modo sistemático a adesão pretendida . Neste con
texto, há que ter em conta que os futuros processos de
alargamento — assim o afirma a Comissão no seu

relatório sobre «A Europa e a problemática do alarga
mento » — depararão com condições fundamental
mente diversas das actuais : Mercado Interno , União
Económica e Monetária , Política Externa e de Segu
rança e « Acervo comunitário » são conceitos que
impõem aos candidatos à adesão a satisfação de difíceis
requisitos . Trata-se de requisitos que nem todos os
Estados interessados estão em condições de satisfazer
a curto prazo . Daí que a Comissão deva , tão breve
quanto possível , ensaiar e concretizar, no quadro de
uma sólida concepção de adesão , novas fórmulas ou
opções que « se baseiem na actual arquitectura das
organizações europeias e criem um espaço político euro

peu » [ relatório da Comissão sobre «A Europa e a
problemática do alargamento » ( anexo às conclusões do
Conselho Europeu de 26 /27 de Junho de 1992)].
Diálogo político

2.6 . Os Acordos Europeus estabelecem o quadro
institucional para um diálogo político que deverá acom
panhar e reforçar a aproximação entre a Comunidade
Europeia e os Estados associados . Enquanto plataforma
para o intercâmbio de pontos de vista sobre problemas
bilaterais e multilaterais prementes, tal quadro permi
tirá o estabelecimento de novos laços de solidariedade
e criará novas formas de cooperação entre os parceiros
signatários dos acordos . O diálogo político realizar-se
-á, a nível ministerial, no Conselho de Associação e, a
nível parlamentar, no Comité Parlamentar de Asso
ciação.

2.7. O Comité sempre considerou o diálogo político
elemento orientador do processo de integração europeia
global . Na presente fase de alargamento da cooperação
europeia e multilateral e de crescente complexidade dos
processos políticos e económicos, a informação e a
consulta recíprocas são de uma decisiva importância ,
quer para os actores políticos , quer para os grupos
sociais . Já no seu parecer sobre o Acordo Europeu
concluído com a Polónia, a Hungria e a República
Federativa Checa e Eslovaca , o Comité recomendara
aos Estados signatários a participação dos grupos eco

nómicos e sociais no diálogo político. Tais grupos são
elementos estruturais indispensáveis numa sociedade
pluralista e constituem a base da cultura social e política
na Europa . Quanto mais intenso for o diálogo entre os
grupos sociais , mais produtiva será a sua participação
no diálogo político .

2.8 . O Comité propõe, por consequência , a inserção,
no Título I — « Diálogo político » — dos Acordos
Europeus, dois novos artigos com a redacção seguinte :
« Artigo ...

O Conselho de Associação deverá , no decurso da
primeira fase do período de transição, assegurar a
participação dos grupos económicos e sociais no

diálogo político . Na segunda fase, este diálogo
deverá realizar-se no âmbito de um Comité Consul

tivo de Associação dos grupos económicos e sociais .
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Artigo ...

O Protocolo n9 1 diz respeito à cooperação das
categorias económicas e sociais » (protocolo n9 1
relativo à cooperação das categorias económicas e
sociais : « As partes contratantes acordam em que
esta cooperação se inscreve num diálogo mais amplo
englobando as categorias económicas e sociais da
Comunidade Europeia e dos Estados da Europa
Central e Oriental »).

Princípios gerais

2.9 .
Os Tratados contêm uma nova disposição
segundo a qual o respeito dos princípios democráticos
e dos direitos do homem , tal como se encontram consig
nados na Acta Final de Helsínquia e na Carta de Paris

para uma Nova Europa, bem como o respeito dos
princípios da economia de mercado, constituem elemen
tos essenciais da associação . Resulta desta disposição
que, em caso de inobservância destas obrigações, pode
rão ser tomadas as medidas apropriadas . O Comité

deplora que já não se admita , como acontecia inicial
mente, a possibilidade de recurso ao artigo 609 da
Convenção de Viena sobre o direito dos Tratados . O
Comité recomenda igualmente que se defina o respeito
dos direitos sociais fundamentais como « elemento do

processo de associação ». Igual importância deve ser
conferida aos direitos das minorias , que o Comité consi
dera irrenunciáveis e , do mesmo modo, um elemento

essencial do processo de associação . É importante ter
sempre presente que, no caso das minorias, é de seres
humanos que se trata e não de subprodutos do percurso
acidental da história . [F. Elbe , in Zwischen Integration
und Nationaler Eigenstãndigkeit : wie findet Europa
zusammen ? ( Acta do 969 Encontro de Bergedorf sobre

a problemática das sociedades livres industrializadas),
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de comércio livre no prazo máximo de dez anos. Como
já acontece em relação aos Estados do Triângulo de
Visegrado, a Comunidade Europeia autorizará o comér
cio livre mais cedo do que os parceiros associados
da Europa Oriental . No que se refere aos produtos
industriais, prevê-se que a Comunidade elimine os direi
tos aduaneiros e as restrições quantitativas dentro de
seis anos . Os produtos têxteis, os produtos CECA e o
sector agrário, por sua vez, são objecto de disposições
específicas . A Bulgária e a Roménia necessitarão prova
velmente da totalidade do período de transição de dez
anos para o seu esforço de liberalização . Se, contudo,
a situação macroeconómica e a evolução do sector
económico em causa o permitirem , a redução dos direi
tos aduaneiros aplicáveis às trocas comerciais com a
Comunidade Europeia ocorrerá mais cedo do que o
acordado .

2.12 .
O Comité congratula-se com a perspectiva
assimétrica , que contribui efectivamente, e em grande
medida, para apoiar o difícil processo de reconversão
em curso nos Estados associados . Face à dramática

quebra do desempenho económico global destes países,
a Comunidade deveria procurar seriamente reduzir,
relativamente aos produtos industriais , o prazo previsto
de seis anos para a completa supressão dos direitos
aduaneiros por parte da Comunidade e concretizar mais
rapidamente a inevitável abertura do mercado . O artigo
1109 do Tratado de Roma — conviria também recordá

lo de quando em vez — impõe expressamente à Comu
nidade Europeia , no interesse comum , a defesa de uma
política comercial liberal . No entender do Comité, esta
imposição é esquecida com demasiada frequência . Sem
pre que tal acontece, as necessárias adaptações estrutu
rais não são concretizadas e a Comunidade perde credi
bilidade política .

Tallinn , 30/31 de Maio de 1992 ]. Por outro lado , o

Comité parte do princípio de que a nova disposição —
que decorre das experiências recentes com a Jugoslávia
— se aplicará igualmente aos futuros Acordos Euro
peus .

2.10. O Comité considera problemático o passo do
acordo em que se prevê que o Conselho de Associação
se reunirá no decurso dos 12 meses que antecedem o
termo da primeira fase para examinar — à luz da

experiência adquirida desde a entrada em vigor dos
acordos — a passagem à segunda fase, bem como
eventuais alterações a introduzir nas disposições de
aplicação em vigor. O Comité aprova plenamente esta
intenção. Entende, todavia, que os correspondentes pas
sos dos acordos são excessivamente genéricos , o que é
susceptível de atrasar determinadas decisões na coope

ração transfronteiras entre empresas. É, pois, possível
que certas decisões necessárias em matéria de investi
mentos sejam adiadas e adoptadas apenas quando as

condições económicas gerais tiverem sido estabelecidas,
com fiabilidade, a mais longo prazo .

Livre circulação das mercadorias

2.11 . O objectivo das partes contratantes em matéria
de política comercial é a criação gradual de uma zona

2.13 .
A Bulgária e a Roménia poderão conceder
derrogações temporárias , sob a forma de pautas adua
neiras mais elevadas, a indústrias recentes e aos sectores

económicos que se encontrem em fase de reestruturação
ou se defrontem com outras dificuldades, por exemplo
graves problemas sociais . O Comité aprova este regime
de derrogações . Espera , todavia , que esta excepção
(devido à margem de interpretação que a formulação
permite) não venha a tornar-se regra . O Conselho de
Associação deveria , de resto , velar por que o prazo de
cinco anos seja rigorosamente respeitado em cada caso
concreto e por que todas as derrogações sejam revoga
das o mais tardar no termo do período de transição .
2.14 .
O Comité reitera o seu empenho em que os
países da Europa Oriental sejam incentivados a aceitar,
dentro de determinado prazo, a totalidade da nomen
clatura combinada para a classificação das mercadorias ,
a fim de assegurar, sobretudo , trocas comerciais sem
atritos . Impõe-se, simultaneamente, a reestruturação
dos serviços aduaneiros e de comércio externo nos
Estados associados . A Comunidade deverá prestar, sem
demora , a ajuda técnica prometida , aproveitando simul
taneamente a vasta experiência das associações e empre
sas comerciais da Comunidade e solicitando o seu apoio
activo .
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2.15 . Para os sectores sensíveis — têxteis, produtos
CECA e sector agrário —- os protocolos adicionais
prevêem disposições específicas, cujo conteúdo exacto

se desconhecia por ocasião da redacção do parecer. É
de admitir que os acordos se apoiem , em parte , nas
disposições correspondentes contidas nos Acordos
Europeus firmados com a Polónia , a Hungria e a Repú
blica Federativa Checa e Eslovaca . Neste contexto,

o Comité remete, uma vez mais , para as disposições
aplicáveis do GATT em matéria de pressupostos mate
riais para a criação de zonas de comércio livre . A
condição primordial é a eliminação dos direitos adua
neiros e de outras limitações (nos dois sentidos) às
trocas comerciais ( entre as partes contratantes ) para a

« quase totalidade do comércio » [ n9 8 , alínea b), do
artigo XXIV do GATT ]. Por razões de conformidade
com o GATT , nenhum sector — nem mesmo a agricul
tura — poderá ser excluído a longo prazo do processo
de abertura de mercado .
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entrada em vigor da vertente comercial . Criticável é ,
todavia , o facto de esta isenção — na interpretação
da Comissão — se aplicar apenas ao aperfeiçoamento
passivo de produtos para os quais vigora um sistema
de quotas . O aperfeiçoamento passivo de produtos de
vestuário não sujeitos a este sistema ficará , todavia ,
sujeito à eliminação gradual dos direitos aduaneiros .
No entender do Comité , a desigualdade de tratamento
entre produtos contingentados e produtos não contin
gentados dificilmente poderá ser justificada de forma
convincente . Seria mais correcto alargar a isenção de
direitos aduaneiros a todos os produtos de vestuário
tricotados e tecidos , fabricados sob o regime de aper
feiçoamento passivo , logo a partir da entrada em vigor
dos protocolos relativos aos têxteis .
2.19 .
As etapas de liberalização dos produtos CECA
estão regulamentadas num segundo protocolo adi
cional .

2.20.

No sector do aço , as partes contratantes

também pretendem avançar gradualmente . É provável
2.16.
No que concerne ao comércio de produtos
têxteis, está prevista a supressão gradual dos direitos
aduaneiros, segundo o esquema dos restantes Acordos
Europeus, de forma que, no sétimo ano após a entrada
em vigor dos acordos preferenciais, haja isenção total
de direitos aduaneiros . A Bulgária e a Roménia elimina
rão os direitos aduaneiros até ao termo do período
transitório de dez anos, segundo um calendário ainda
a definir . Foi acordada uma cláusula especial de salva
guarda, que terá em conta as disposições transitórias a
negociar no âmbito do Uruguay Round do GATT para
os têxteis e vestuário .

2.17.

O Comité insiste em que a Comissão tenha

presente que, antes da entrada em vigor dos acordos
provisórios com a Bulgária e a Roménia, será necessário
suspender dentro dos prazos fixados o sistema de pre
ferências generalizadas aplicável a estes países . Ao
mesmo tempo, importa evitar que o termo da aplicação
do sistema que vigorou até à data tenha repercussões
nefastas, como foi o caso com os países do « Triângulo
de Visegrado ». Para o Comité, não deixaria de consti
tuir um facto singular em termos de política comercial,
para apenas citar um exemplo, que as exportações de
têxteis e vestuário búlgaras e romenas para a CE , em
vez da actual isenção de direitos aduaneiros, passassem

a estar sujeitas ao desmantelamento pautal acordado.
Para ambos os países tratar-se-ia de um evidente obstá
culo às exportações, incompatível com a tão propalada
abertura dos mercados comunitários . Esta solução tão

-pouco se coaduna com a declaração inicial da Comis
são das Comunidades Europeias de que a conclusão de
Acordos Europeus não conduziria, em caso algum, à
deterioração do status quo .

2.18 . É de saudar o facto de o aperfeiçoamento pas
sivo de produtos de vestuário tricotados e tecidos passa
rem a estar isentos de direitos aduaneiros a partir da

que a Comunidade elimine integralmente os direitos
aduaneiros dentro de cinco anos . Os dois parceiros
associados necessitarão , para o efeito , da totalidade do
período de transição de dez anos , sendo o calendário
de eliminação dos direitos aduaneiros definido em
função da sensibilidade dos produtos siderúrgicos
CECA . As restrições quantitativas a importação de
produtos siderúrgicos CECA e as medidas de efeito
equivalente serão suprimidas — como é já o caso no
âmbito dos acordos com a Polónia , a Fíungria e a
República Federativa Checa e Eslovaca — a partir da
entrada em vigor dos protocolos relativos à siderurgia .
Segundo o documento de princípio da Comissão rela
tivo á política industrial , uma abordagem aberra
« requer , todavia , a observância das regras do jogo por
parte de todos os parceiros comerciais ; na realidade ,
uma maior abertura da economia da Comunidade tor

ná-la-á mais sensível a estas práticas ».

2.21 .
Atendendo à capacidade de produção de aço
natural de ambos os parceiros da Europa Oriental
( Roménia : 15 milhões de toneladas por ano ; Bulgária :
5 milhões ), o Comité subscreve o parecer da Comissão
de que é necessário persuadir os parceiros contratuais ,
durante as rondas de negociações , de que as exportações
de produtos siderúrgicos para a Comunidade deverão
desenvolver-se de forma harmoniosa , sem causarem
graves perturbações ao mercado comunitário . As indus

trias siderúrgicas dos países da Europa Oriental estão
a experimentar grandes dificuldades para venderem os
seus produtos devido à derrocada do mercado interno
e dos mercados da Europa Oriental . Procurarão , por
consequência , obter uma compensação a qualquer
preço através do aumento das exportações , sobretudo
para a Comunidade .
2.22 .
Com a entrada em vigor dos acordos provisó
rios , a eliminação das actuais restrições quantitativas
nacionais às importações ocasionou já graves pertur
bações no mercado comunitário . Para dar apenas um
exemplo , no primeiro semestre de 1992 as exportações
checoslovacas de produtos de aço laminado CECA para
a República Federal da Alemanha passaram para mais
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No que se refere à Polónia, a taxa de aumento foi de

contratantes da Europa Oriental apenas terão elimi
nado as restrições quantitativas no termo do período

cerca de 90% . Para a indústria do aço comunitária ,

de transição de dez anos .

estas taxas só puderam ser atingidas através da baixa
dos preços, cerca de 25 % inferiores, em média ponde
rada , aos preços de mercado. Para certos produtos
siderúrgicos, as exportações para a Comunidade atingi
ram tais proporções que a Comissão se viu compelida,
sob pressão da França , da Itália e da República Federal
da Alemanha , a adoptar medidas de protecção contra
as exportações de chapa para laminagem, chapa fina e
fio laminado provenientes da Checoslováquia ( 1 ). Entre
tanto, foram sugeridas outras medidas de protecção
pela indústria do aço comunitária .
2.23 .

A fim de evitar a repetição de graves pertur

bações no mercado do aço devido à associação da
Bulgária e da Roménia , a indústria do aço comunitária
— apoiada pelo governo espanhol — propôs que,
durante um período de transição, as exportações de
aço destes dois países para a Comunidade ficassem
limitadas aos fluxos comerciais tradicionais . Este

período de transição corresponderia ao período durante
o qual as indústrias siderúrgicas búlgara e romena
beneficiassem de ajudas públicas à reestruturação . No
termo do processo de reestruturação e após a privati

zação de empresas siderúrgicas e o estabelecimento de
uma interdição da concessão de ajudas, com base na
legislação CECA, seria conveniente abrir completa
mente os mercados . A Comunidade Europeia não

parece disposta — pelo menos até agora — a aceitar
esta proposta . Pretende, em vez disso, acordar com a
Bulgária e a Roménia uma « cláusula de salvaguarda
siderúrgica » que permaneceria em vigor enquanto as

empresas siderúrgicas destes dois países beneficiassem
de ajudas do Estado destinadas à reestruturação . Esta

disposição deveria assegurar a tomada em consideração
da particular sensibilidade do mercado do aço comuni
tário pelos países associados. O Comité aprova a pro
posta da Comissão, que considera mais satisfatória,
face aos compromissos multilaterais da Comunidade,
do que a possibilidade de autolimitação regulamentada
pela via contratual . Subentende-se, todavia, que, no
caso de infracção às regras de concorrência acordadas
e de graves perturbações do mercado dela decorrentes, a
Comissão pode, de imediato, adoptar e aplicar medidas
apropriadas de restrições quantitativas .

2.24. No sector do carvão está prevista, do lado
comunitário, uma redução dos direitos aduaneiros mais
rápida do que no sector do aço. Assim, a supressão

gradual dos direitos aduaneiros deverá estar concluída
quatro anos após a entrada em vigor dos acordos. Nos
países associados da Europa Oriental, este objectivo
será alcançado no termo do período de transição. A
Comunidade tenciona , em princípio, eliminar as res
trições quantitativas à importação dentro de um ano.
Estão, todavia, previstas disposições específicas para
determinados produtos e regiões, que estabelecem um
prazo de quatro anos . Também neste caso , as partes

(') JO n9 L 238 de 21 . 8 . 1992, p . 26.

2.25 .
O Comité considera de grande significado as
disposições comuns do protocolo relativo aos produtos
CECA , que prevêem , para os acordos com a Bulgária
e a Roménia , compromissos análogos aos previstos
para os acordos com os Estados do Triângulo de Vise
grado . O Comité refere-se, em particular, às ajudas
estatais, que — por dificultarem o comércio entre a
Comunidade e os Estados associados — são considera

das incompatíveis com o « bom funcionamento » dos
acordos . O Comité recomenda à Comissão da CE que
utilize exaustivamente todos os instrumentos disponí
veis no Conselho de Associação, a fim de proteger
eficazmente a concorrência na Comunidade e nos Esta

dos associados contra distorções originadas pela con
cessão de ajudas estatais .
2.26 .
O comercio de produtos agrícolas transforma
dos , não contemplados no Anexo II do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia , está regu
lamentado num terceiro protocolo adicional . Estes
acordos — insuficientemente conhecidos por ocasião
da redacção do parecer — contêm disposições relativas
à eliminação dos direitos aduaneiros e das taxas de
efeito equivalente e, ainda , disposições em matéria de
restrições quantitivas . Quanto ao comércio de produtos
agrícolas, que abrange, essencialmente, as mercadorias
constantes da nomenclatura combinada (capítulos 1 a
24) e da pauta aduaneira dos países associados , são
feitas concessões com base no equilíbrio e na reciproci
dade , mas apenas para os produtos que foram objecto
de trocas comerciais « regulares e importantes » nos
últimos anos .

2.27 .
A Bulgária e a Roménia dispõem de um impor
tante potencial produtivo no sector agrícola , o qual
poderá ser ainda amplamente reforçado se os esforços
empreendidos em prol das reformas atingirem a agricul
tura . Ambos os países tudo farão para aumentar as
respectivas exportações agrícolas para a Comunidade,
incluindo as de produtos que estão sujeitos à organi
zação comum dos mercados agrícolas . O Comité con
corda com a Comissão da CE quanto à necessidade de
o Conselho de Associação examinar regularmente para
cada produto « as possibilidades de novas concessões,
numa base de reciprocidade ». Tais concessões deverão
ter em conta a sensibilidade dos produtos, a política
agrícola comum da Comunidade, o significado da agri
cultura para os países associados e os possíveis resulta
dos das negociações do Uruguay Round do GATT. A
profunda crise que afecta os mercados agrícolas na
Comunidade, desde há vários anos marcados pelos
excedentes estruturais , dificilmente poderá ser ultrapas
sada numa primeira fase, apesar da reforma progressiva
da PAC decidida em Maio de 1992 . Seria por conseguin

te fatal agravar ainda mais a situação dos mercados
agrícolas da Comunidade com a importação excessiva
de produtos particularmente sensíveis . Entre as partes
contratantes registam -se — pelo menos , à data da ela
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boração do presente parecer — divergências de opinião ,
e não só sobre as quotas de importação de carne de
bovino e ovino; também a fixação dos volumes de
preferência , nomeadamente para ameixas e cerejas ou
para vinho e tabaco , parece suscitar sérios problemas .
2.28 .
Perante esta complexa situação , o Comité
renova a proposta , já formulada no parecer sobre os
Acordos Europeus com a Polónia , a Hungria e a Repú

N<? C 19/ 83

diferendos. As regras de origem preferenciais estão defi
nidas num protocolo adicional ; o comércio dos países
associados com Espanha e Portugal é regido por disposi
ções especiais consagradas num outro protocolo. O
Comité acolhe com satisfação este conjunto de medidas,
enquanto contributo para eliminar, mormente durante
o período de transição , as perturbações que afectam os
fluxos comerciais entre a Comunidade e os dois países
associados .

blica Federativa Checa e Eslovaca , no sentido de os

excedentes agrícolas serem exportados contra paga
mentos em divisas fortes para os países vizinhos da
Europa de Leste. Nestes países — com toda a certeza
na Comunidade de Estados Independentes ( CEI ) —
subsistirão num futuro previsível enormes necessidades
de importação de produtos agrícolas . A Comunidade e
ou o Grupo dos 24 deveriam , no quadro dos respectivos
programas de apoio , pôr á disposição da Bulgária e da
Roménia meios financeiros para a consecução deste
objectivo . Uma ajuda desta natureza deveria prolongar
-se por vários anos , constituindo um contributo eficaz
para os processos de transformação económica em
curso na Bulgária e na Roménia.

2.29. Já há cerca de dois anos, o Comité chamara a
atenção para que as transformações económicas e
sociais ocorridas nos Estados da Europa Central e de
Leste se reflectiriam com maior ou menor intensidade

nos mercados agrícolas da Comunidade . Por essa razão,
deveria a Comissão da CE — segundo o parecer então
emitido pelo Comité — elaborar rapidamente propostas

2.32.
O Comité confere especial relevância aos pro
cedimentos de consulta previstos para os casos de dum
ping e parte do pressuposto de que os códigos do
GATT ( antidumping/ subvenções) serão integralmente
respeitados . Ao mesmo tempo, os parceiros do Leste
devem dar garantias em sede apropriada de acordo
de que tencionam submeter-se incondicionalmente à
disciplina da Comunidade Europeia em matéria de sub
venções — salvo no atinente às derrogações acordadas .
A classificação destes países desde o início do processo,
não obstante a falta de clarificação do mesmo, como
países de economia de mercado, deve ser tolerada por
motivos políticos , e vista como um incentivo ao prosse
guimento dos processos de transformação, numa per
spectiva de economia de mercado . Em termos práticos ,
será difícil nos próximos anos para a Comissão estabe
lecer uma comparação correcta , em termos da legis
lação antidumping da Comunidade, entre preço de
exportação e « valor normal » da mercadoria.

que contribuíssem para que o potencial agrícola e indus
trial dos parceiros leste-europeus não se orientasse
exclusivamente para a tradicional produção alimentar,
mas também para a obtenção de produtos agrários para
fins industriais e energéticos ( 1 ). Pensa o Comité que os
Acordos Europeus fornecem o quadro apropriado para
aplicar com êxito tais propostas nos Estados associados.
2.30.

O Comité continua a reputar oportuno , numa

óptica de estabilização da produção agrícola e de
melhoria da qualidade do ambiente nas zonas rurais,
discutir com os parceiros do Conselho de Associação a
definição de um programa de retirada de terras agríco
las ( set-aside) e de extensificação que a Comunidade

2.33 .

É condição essencial para poder beneficiar das

disposições que regem o comércio livre a prova concreta
da origem da mercadoria (documento justificativo). No
parecer que emitiu sobre os Acordos Europeus com a
Polónia , a Hungria e a República Federativa Checa e
Eslovaca, o Comité apoiou as exigências das partes
contratantes da Europa de Leste em matéria de cumu
lação multilateral . A Comissão Europeia não acolheu
esta reclamação, o que teve por consequência que as
regras de origem (extremamente restritivas) consagra
das nos acordos intercalares acabaram por constituir
entraves significativos à intensificação das trocas de

poderia apoiar dentro das respectivas possibilidades

mercadorias . Assim, o facto de, com a entrada em

financeiras . O set-aside deveria essencialmente abranger

vigor da vertente comercial dos Acordos Europeus ,
a Comunidade Europeia ter concedido aos países de
Visegrado livre acesso aos mercados dos Doze para
quase todos os produtos industriais acabou por perder
muito do respectivo alcance .

os solos fortemente contaminados que deixariam de
integrar as superfícies agrícolas úteis visto que de forma
alguma poderão ser utilizados para a produção ali
mentar .

2.31 .
A fim de facilitar a criação de uma zona de
comércio livre, os Acordos Europeus contêm uma série
de medidas de acompanhamento, aplicáveis a todas as
trocas de Tnercadorias , desde que as disposições comuns
ou os protocolos adicionais 1 a 3 não preceituem em
contrário . Estas medidas incidem essencialmente sobre

acordos de stand-still , consultas em caso de dumping,
regulamentação sobre cláusulas de salvaguarda , mono

pólios do Estado, não-discriminação e resolução de

(') JO n'.' C 124 de 21 . 5 . 1990 . p . 13 .

2.34.
Apesar de ainda não estar disponível o proto
colo sobre a definição de regras de origem preferenciais
nos Acordos Europeus com a Bulgária e a Roménia ,
certas referências feitas em documentos adicionais indi

cam que a Comissão da CE tenciona prever regras de
origem restritas idênticas às estabelecidas nos outros
Acordos Europeus . Enquanto a cumulação diagonal no
âmbito de aperfeiçoamento não se aplicar entre todas as
partes contratantes dos Acordos Europeus , não poderá
haver aperfeiçoamento em mais de dois países sem
perda da origem da mercadoria . Uma disposição restri
tiva desta natureza não consta dos acordos de comércio
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livre CE/EFTA, além de que não se afigura compatível
com a definição de regras de origem negociadas no
âmbito do Tratado relativo ao EEE . Estas novas regras

de origem — que entrarão provavelmente em vigor a
partir de 1 de Janeiro de 1993 — são em certos pontos
mais liberais do que as regras de origem CE/EFTA
actualmente em vigor, tal como constam do Protocolo
n9 3 do Acordo de Comércio Livre .
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que se definissem (finalmente) as condições em que os
imigrantes provenientes de países terceiros poderiam
usufruir do direito à livre circulação ( no interior da
Comunidade) em pé de igualdade com os cidadãos
comunitários . No entender do Comité, só assim será
possível eliminar as discriminações, apoiar o funciona

mento do mercado interno e concretizar o objectivo da
criação de um mercado de trabalho harmonizado à
escala comunitária .

2.35 .
O Comité não compreende os motivos subja
centes à posição da Comissão da CE. A Comissão
decerto não ignora que só um conjunto uniforme de
instrumentos para a determinação da origem pode ser
vir a divisão europeia do trabalho, à qual deverão ser
estreitamente associados os parceiros da Europa de
Leste. Em consequência , o Comité sugere a inclusão em
todos os Acordos Europeus celebrados com os países
da Europa Central e Oriental das regras de origem
CE/EFTA actualmente em vigor ou mesmo , preferenci
almente, da futura regulamentação EEE, associadas a
um critério percentual alternativo (cumulação « paneu
ropeia »).

Livre circulação de pessoas, direito de estabelecimento,
circulação de serviços
2.36 .
Entre as liberdades fundamentais que caracteri
zam o processo da construção europeia contam-se,

paralelamente à livre circulação das mercadorias, a
liberdade de circulação dos trabalhadores, a liberdade
de estabelecimento e a livre circulação de serviços, as

quais têm um significado económico crucial e elevado
valor simbólico .

2.37. No que toca à livre circulação de trabalhado
res , trata-se fundamentalmente para os signatários do
acordo de garantir a integração dos trabalhadores em
situação regular que exercem a sua actividade no terri
' tório da outra parte contratante e das respectivas
famílias que nele residem legalmente. Importa também
coordenar os sistemas de segurança social para estes

extractos populacionais. As facilidades concedidas
pelos Estados-membros da CE no âmbito de acordos
bilaterais deverão sempre que possível ser melhoradas
e alargadas. O Comité acolhe com satisfação os acordos
celebrados, embora deplore a ausência de negociações
que abranjam os trabalhadores provenientes dos países
da Europa Central e Oriental que se encontram em
situação ilegal na Comunidade .

2.38 . O Comité pronunciou-se já, em diversos pare
ceres, sobre a problemática dos movimentos migrató

rios provenientes de países terceiros (*), tendo defendido
a participação, na « Europa dos Cidadãos », dos imi
grantes com residência legal na Comunidade. Para
tanto, haveria que garantir que os direitos e as obri
gações comunitários em matéria de residência, emprego
e mobilidade se aplicassem igualmente sem reservas a
este grupo de pessoas. O Comité apelou ainda para que
os Estados-membros e a Comissão da CE procedessem
sem demora à harmonização a nível comunitário da
legislação bem como dos instrumentos e das medidas
de integração social dos imigrantes . Recomendou ainda
(') JO n? C 343 de 24. 12. 1984; JO n<> C 188 de 24. 7. 1985 ; JO
n9 C 159 de 17 . 6 . 1991 ; JO n? C 339 de 31 . 12 . 1991 ; JO n9
C 40 de 17 . 2 . 1992 .

2.39.
Na segunda etapa do período de transição
(eventualmente mais cedo ), o Conselho de Associação
examinará as possibilidades de melhorar a liberdade de
circulação ( transfronteiriça) dos trabalhadores , aten
dendo às condições económicas e sociais dos países
associados e sem perder de vista a situação do emprego
na Comunidade . O Comité deplora de novo que a
Comissão não tenha conseguido — nem sequer em nota
anexa a um protocolo — fazer qualquer referência às
limitações que a médio prazo condicionam a margem
de manobra da Comunidade na esfera da livre circula

ção . Por um lado, o mercado de trabalho da Comuni
dade não dá sinais de vir a ter grande necessidade de

mão-de-obra suplementar proveniente de outros países
(a taxa de desemprego da Comunidade não deverá
registar quebras significativas nos próximos anos ) e,
por outro lado , as concessões contidas nos acordos
existentes (com a Turquia ) limitam já hoje as possibili
dades de imigração para os indivíduos à procura de
emprego . Por fim , é importante não esquecer que as
disposições tão criticadas estão consagradas em todos
os acordos . Constam dos Acordos Europeus celebrados
com a Polónia , a Hungria e a República Federativa
Checa e Eslovaca , estão hoje introduzidas nos acordos
com a Bulgária e a Roménia e, por imperativos de
igualdade de tratamento, figurarão em todos os futuros
Acordos Europeus . Atenta a libertação ( considerável )
de mão-de-obra que os parceiros do Leste registarão , é
de esperar a médio prazo uma crescente pressão sobre
o mercado de trabalho comunitário . Coloca -se a ques
tão de saber a que trabalhadores de que países signatá
rios é que a Comunidade tenciona conceder prioridade .
A solução das quotas não se afigura satisfatória . « Esta
belecer quotas por grupos (ou países), para assim poder
acolher uns e expulsar outros equivale a conferir um
tratamento desigual a casos idênticos . Acontece que a
igualdade de tratamento para casos idênticos constitui
o fundamento do Estado de direito e das suas garantias
jurídicas » ( H. Afheldt, « Europa vor dem Ansturm der
Armen ». In Suddeutsche Zeitung, n" 234 , 10 . 10 . 1992 ).
O Comité considera chegado o momento de , junta
mente com os países associados , proceder a uma análise
em profundidade do conceito de « livre circulação dos
trabalhadores » e apontar, no âmbito de uma aborda
gem consjstente em matéria de migrações , soluções
duradouras que não criem hoje grandes expectativas
para se transformarem amanhã em amargas desilusões .

2.40.
No que diz respeito à liberdade de estabeleci
mento , os Estados-membros da CE propõem-se oferecer
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as empresas e aos nacionais dos Estados associados o

disposições jurídicas em matéria de transportes aéreos

mesmo quadro jurídico que às empresas e aos cidadãos
do próprio país, assim que entrarem em vigor os Acor
dos Europeus . A Bulgária e a Roménia aplicarão

e terrestres, incluindo as de índole administrativa,

também desde já esta medida, salvo para alguns sectores
económicos em relação aos quais a igualdade de trata
mento só será garantida no final do período de transição
de dez anos . Em caso de dificuldades de ajustamento
estrutural ou de problemas graves (de índole social,
nomeadamente) em certos sectores industriais, os signa
tários leste-europeus poderão recorrer a derrogações .
Tais medidas só poderão vigorar durante dois anos.
Prevêem-se também cláusulas de protecção para os
casos em que as empresas de um dado sector económico
ou industrial registem perdas « drásticas » de partes de
mercado a nível interno .

2.41 .

O Comité subscreve, em principio , estas moda

lidades convencionadas . A liberdade de estabelecimento

servirá de estímulo à transição para a economia de
mercado e contribuirá para a criação de economias
modernas e competitivas nos países associados . O
Comité reputa aceitáveis as medidas de salvaguarda
limitadas no tempo em situações excepcionais . Agora ,
que perdas « drásticas » de quotas de mercado em mer
cados domésticos, registadas pelas partes contratantes,
possam ser razão bastante para legitimar medidas de
protecção da economia , dificilmente se justifica . Uma
política desta natureza não contribuirá decerto para
aumentar a competitividade das indústrias nacionais,
apenas protelará os necessários ajustamentos estrutu
rais , os quais serão relegados para um futuro que não
se afigura fácil, ganhando assim em complexidade. O
Comité reitera a sua sugestão de que esta questão seja
revista com os signatários do acordo e devidamente
clarificada . Importa nomeadamente garantir uma defi
nição rigorosa das variáveis de mercado « relevantes ».

2.42 .
Em relação a prestação de serviços , o Comité
aprova a pretendida liberalização (gradual e recíproca).
Considerando a importância crescente que vêm adqui
rindo os mercados de serviços , nunca é demais enaltecer
cada medida liberalizante . O Comité saúda a vontade

comum das partes contratantes de oportunamente
incorporarem nos Acordos Europeus os resultados do
Uruguay Round do GATT , os quais, na esfera do
comércio de serviços, apontam para um quadro multila
teral de princípios e regras .

técnica e outra .

Circulação de capitais, concorrência e harmonização
das disposições legislativas

2.44.

As vantagens de localização e de especialização

ligadas à liberalização dos movimentos de bens e de
serviços só podem ser exploradas plenamente — con
forme o indicava o parecer do Comité sobre os acordos
europeus com os « países de Visegrado » — se for conco
mitantemente assegurada a liberdade de circulação de
capitais transfronteiras . A liberdade de circulação de
capitais cria condições favoráveis à cooperação monetá
ria e reforça os esforços de estabilização . O Comité
apoia qualquer acordo que alargue a liberdade de circu
lação de capitais entre a Comunidade e os parceiros

associados da Europa Oriental . É motivo de satisfação
o facto de as partes se comprometerem a garantir que
a circulação de capitais relacionados com investimentos
directos, sua liquidação e repatriação de lucros even
tuais será livre logo que os acordos entrarem em vigor .
No mais, está também previsto que, durante o primeiro
quinquénio dos acordos , sejam criadas condições para
a adopção gradual das disposições jurídicas da Comuni
dade referentes à livre circulação de capitais; no final
deste período , o Conselho de Associação deliberará
sobre as possibilidades de adopção integral das disposi
ções comunitárias pertinentes .

2.45 .
As disposições convencionadas no domínio da
concorrência , dos contratos de direito público e dos
auxílios estatais correspondem aos regimes consignados
nos acordos europeus já celebrados com a Polónia , a
Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca .
Está igualmente prevista uma cláusula de salvaguarda
para o caso de dificuldades de balança de pagamentos .
O Comité dá apoio de princípio aos acordos concluídos .
A concorrência é pedra angular do Mercado Comum ;
sem ela as vantagens do mercado interno não podem
ser garantidas, sem ela o processo de integração euro
peia teria lacunas graves. Os países de Leste parceiros
contratuais deveriam , logo à partida , orientar o mais
estritamente possível as suas regras de concorrência
nacionais pela legislação da Comunidade Europeia em
matéria de concorrência . Por fim , o Comité tem dúvidas

2.43 .
Estão previstas disposições especiais no que se
refere à prestação de serviços de transporte transfrontei
ras : nos transportes marítimos internacionais aplica-se

de que sejam necessários três anos (a contar da entrada
em vigor dos acordos ) para publicar as disposições de
aplicação relativas ao regime da concorrência .

o livre acesso ao mercado . Os direitos e deveres ineren

tes ao código de conduta das Nações Unidas para as
conferências marítimas permanecem de aplicação . No
domínio dos transportes aéreos e terrestres , o acesso
recíproco ao mercado será regido por acordos de trans
portes a negociar entre os signatários , após a entrada
em vigor dos Acordos Europeus . Durante o período de
transição, a Roménia e a Bulgária propõem-se ajustar à
regulamentação em vigor na Comunidade as respectivas

2.46 .

É de sublinhar a conclusão das partes de que

a abertura dos contratos de direito público, baseada na
não discriminação e na reciprocidade, é de considerar
como objectivo a alcançar no contexto , em particular,
das regras correspondentes do GATT . A liberalização
dos contratos de direito público em todos os domínios
é peça central do programa do mercado interno , reves
tindo-se de grande importância do ponto de vista dà
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só se integrará se acabar de vez a inclinação dos serviços
públicos responsáveis para privilegiar « campeões

período de transição de dez anos . Por razões ecológicas
e de concorrência , o Comité entende ser essencial que
a Bulgária e a Roménia adoptem , já na primeira fase
da transição, a legislação comunitária em matéria de

nacionais » na adjudicação de contratos .

ambiente assim como em matéria de concorrência e de

afirmado amiudadamente a Comissão e o Comité —

2.47 .
O Comité acolhe com expressa satisfação o
acordo que consiste em aferir todos os auxílios públicos
concedidos na Bulgária e na Roménia, durante a pri
meira fase do período de transição, pelas disposições
da alínea a ) do n? 3 do artigo 92? do Tratado CEE .
Teria , ainda, sido de desejar que o controlo dos auxílios

nos termos do artigo 93? do Tratado CEE também
tivesse podido figurar nos Acordos Europeus. A prevista
prestação anual de contas do volume total e da distri
buição dos auxílios é, no entender do Comité, insufi
ciente. Ao Conselho de Associação deveria ser dado —
conforme já noutro local se salientou — poder utilizar
eficientemente para os Estados associados todo o arse
nal comunitário da fiscalização de auxílios .

auxílios . Devem ser igualmente adaptadas com rapidez
as disposições legislativas e administrativas em matéria
de tecnologia nuclear e introduzidas de imediato as
prescrições de segurança da Euratom . Por fim , é impera
tivo actuar em matéria de protecção dos trabalhadores
no local de trabalho e relativamente a algumas directi
vas de protecção do consumidor ( caso das referentes à
responsabilidade pelo produto). Uma vez que a Comu
nidade se comprometeu contratualmente a auxiliar tec
nicamente ambos os países associados na harmonização
das disposições legislativas, não haverá razão para não
se tomarem, em função dos objectivos, e aplicarem
consequentemente, logo na primeira fase, as medidas
de adaptação prioritárias .

Cooperação economica

2.48 . As partes reconhecem que a harmonização das
disposições jurídicas da Bulgária e da Roménia com a
legislação comunitária é uma condição importante para
a integração económica (e social) dos dois países na
Comunidade Europeia . Do que as empresas das partes
necessitam mais urgentemente é de margens de mano
bra seguras e de maiores possibilidades de organização,
de modo — assim o dizia o Comité no parecer sobre

política industrial europeia ( ] ) — a poderem reforçar a
sua competitividade, enfrentar a pressão crescente das
empresas de dimensão mundial de países terceiros e
criar e consolidar postos de trabalho.
2.49 .

A harmonização jurídica — neste aspecto, o

2.51 .
A Comunidade Europeia e os dois Estados
associados pretendem reforçar e aprofundar a coope
ração económica numa base alargada . Pretende-se que
a cooperação venha a ultrapassar largamente o quadro
já delimitado pelos acordos de comércio e cooperação.
Simultaneamente, deverá favorecer o desenvolvimento
social nos Estados associados . Importa conceder espe

cial atenção às medidas que estimulem a cooperação
entre os Estados da Europa Central e de Leste segundo
uma perspectiva de desenvolvimento harmonioso da
região . O objectivo último das acções conjuntas a
empreender é o de apoiar o processo de desenvolvi
mento económico na Bulgária e na Roménia e facilitar
a sua inserção na divisão internacional do trabalho .

Comité concorda sem reservas com a Comissão — é

uma tarefa imensa , ou não estivesse em jogo tão grande

número de disposições que só é possível adaptar passo

a passo : legislação aduaneira, direito das sociedades,
legislação bancária, contabilidade das empresas e fisca
lidade, propriedade intelectual, protecção dos trabalha
dores no local de trabalho, serviços financeiros , regras

de concorrência, protecção da saúde e da vida humana,

animal e vegetal, protecção do consumidor, fiscalidade
indirecta, disposições e normas técnicas, disposições
jurídicas e administrativas em matéria de tecnologia
nuclear, transportes e ambiente. Ambos os países par
ceiros asseguraram já que harmonizariam gradualmente
as suas disposições legislativas com o direito comuni
tário .

2.50.

O Comité volta a notar a falta de definição de

prioridades. Apesar de o modelo em duas fases também
se aplicar à harmonização das disposições legislativas,

2.52.
Tal como com os « países de Visegrado », nos
projectos de acordos com a Bulgária e a Roménia ,
indica-se grande número de domínios em que ambos
os lados pretendem intensificar a cooperação e acelerar
o desenvolvimento : além da cooperação industrial , do
fomento e da protecção do investimento , é o caso das
normas industriais e da verificação da conformidade,
da cooperação científica e técnica , da formação profis
sional , da agricultura e agro-indústria, da energia e da
segurança nuclear, do ambiente, dos transportes , das
telecomunicações , da banca e seguros , da política mone
tária , da reciclagem de dinheiros , do desenvolvimento
regional , da cooperação social , do turismo , das peque
nas e médias empresas , da alfândega , da estatística , da
droga e da administração pública . Todos os domínios
de cooperação são ainda desdobrados em campos de
acção concretos .

faltam indicações concretas sobre quais as disposições
a adaptar durante a primeira fase, e para quais o
alinhamento com o direito comunitário precisará do

2.53 .
A variedade dos campos de acção indicados e
impressionante e de apoiar. O Comité nutre, porém ,
fundadas dúvidas — tal como aconteceu relativamente

(!) JO n° C 40 de 17. 2. 1992, p . 31 .

aos países do « Triângulo de Visegrado » — quanto à
simples possibilidade de virem a ocorrer acções comuns
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em todas estas áreas em prazo definido. Nem a dotação
de pessoal dos órgãos comunitários nem os recursos
financeiros devem chegar para cobrir satisfatoriamente
todo o leque visado. E não se pode, aliás, perder de
vista que passou a haver cinco Estados associados na
Europa de Leste com os quais ficou acordada coope
ração de idêntica latitude. Do ponto de vista do Comité,
teria sido bem mais conveniente começar por definir
apenas uns poucos vectores fundamentais, que sinali
zassem necessidades de actuação mais urgente . O
Comité tem, principalmente, em mente a concretização

de « prioridades-custo » de dimensão transfronteiriça,
em que o impulso tenha de partir da Comunidade e
dos Estados associados , ou mesmo de empresas de
Estados-membros da Comunidade . O Comité está a

pensar, em primeira linha, em áreas de política como
as das infra-estruturas , da formação profissional e da
energia nuclear .
2.54.
No domínio do equipamento público básico , a
edificação e ampliação de uma infra-estrutura adaptada
às necessidades é uma precondição importante para se
conseguir passar com êxito os processos de ajustamento
estrutural . Do que há necessidade é de uma linha de
investimento à altura de exigências qualitativas em
crescimento e condizente com os requisitos de uma
economia competitiva e de mercado . Donde a necessi
dade de ver e avaliar desde já numa dimensão europeia
os investimentos de infra-estrutura na Bulgária e na
Roménia .

2.55 . O segundo vector prioritário para actividades
conjuntas das partes deveria situar-se no domínio da
educação e formação profissional; na verdade, a qualifi
cação dos trabalhadores é elemento charneira do pro
cesso de reforma , para a reorientação da economia . O
que sobretudo falta é o conhecimento e experiência
adequados do funcionamento de sistemas de economia
de mercado, assim como da maneira de lidar com

técnicas de produção, informação e de comunicação
modernas . Há , ainda , deficiências de índole não especí
fica : numa economia comandada central e administrati

vamente , não se pedia autonomia , iniciativa ou criativi
dade .

2.56 .

N? C 19/ 87

lado, a Comissão da CE deveria prosseguir de forma
consequante os seus próprios projectos, financiados
com verbas do programa Phare, a fim de que os resulta
dos das investigações possam quanto antes ser aplicados
no âmbito das medidas de reestruturação para a Europa
de Leste.

2.57. De destacar neste contexto é o compromisso
das partes contratantes de desenvolver e reforçar a
cooperação no domínio do ambiente. O Comité aprova
sem reservas a intenção declarada de ter plenamente
em conta , desde o início, os interesses da protecção do
ambiente em todas as medidas (económicas) a adoptar.
O Comité expressou já em diversos pareceres o seu
ponto de vista de que a política de defesa do ambiente
tem um carácter preventivo e cooperativo e deve ser
rigorosamente coordenada com outras políticas ( nome
adamente a política regional e a de investigação e
desenvolvimento). A política de defesa do ambiente —
entendida como política europeia global — representa
um desafio transfronteiras, a que é impossível responder
no limitado espaço nacional .

2.58 . Entre os domínios prioritários de cooperação
no âmbito da política do ambiente, incluem-se a gestão
e a qualidade da água, em especial no que se refere aos
cursos de água transnacionais . De forma consequente,
deverá figurar em anexo ao Acordo Europeu celebrado
com a Bulgária um protocolo contendo disposições
sobre a qualidade da água das vias transfronteiras
(Danúbio, Nestos, Strimonas, Evros e Mar Negro). Na
opinião do Comité, é urgente desenvolver um sistema

de fiscalização e controlo da quantidade e da qualidade
dos cursos de água transfronteiras , consagrando-o em
protocolo adicional ao Acordo com a Bulgária . Tal
sistema deverá prever as medidas adequadas que per
mitam :

— reduzir o nível de poluição dos cursos de água
transfronteiras,

— emitir alerta em tempo oportuno em casos de inun
dação e poluição potencialmente perigosos,

— enfrentar a erosão dos solos causada pelas correntes,
O terceiro vector é a redução das deficiências

de segurança das centrais nucleares. São sobretudo os
reactores a água pressurizada da primeira geração, de
fabrico soviético (WWER 440/230), que registam as
maiores deficiências em termos de segurança ; o seu

— promover o aproveitamento racional e equitativo
dos recursos aquáticos ,
— garantir a protecção da flora e da fauna existentes
nas zonas de foz dos cursos de água transfronteiras
e nas áreas adjacentes .

desmantelamento é exigido desde há muito . Existem

quatro blocos de reactores deste tipo em Kosloduj , na
Bulgária, dois dos quais o governo decidiu desactivar
em 1991 . As várias avarias registadas nos últimos meses

Para o financiamento das medidas necessárias, deverão
as partes contratantes apresentar propostas exequíveis

revelam que, em Kosloduj , subsistem graves deficiências
no domínio da segurança e demonstram a necessidade
de medidas para aumentar o nível de segurança das

no âmbito da cooperação financeira .

instalações dos reactores . O Comité verifica com satis
fação que os países do Grupo dos 24 aprovaram entre
tanto o programa de acção multilateral da Cimeira de
Munique, destinado a aumentar a segurança das cen
trais nucleares na Europa Oriental , e estão decididos a
proceder quanto antes à respectiva execução . Por seu

Cooperação financeira
2.59 .

Os constrangimentos impostos pelo ajusta

mento estrutural nos dois Estados associados e a

construção de uma economia competitiva não podem
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especiais ou grupos de trabalho , a que caberia aditar
um n? 3 da seguinte redacção :

reforma necessitam de meios de financiamento em

divisa forte, tendo , aliás, as necessidades de apoio finan
ceiro vindo a aumentar constantemente desde o início

« Artigo 108? (3) /Artigo 111 ? (3 )

do processo de transformação económica .
« 3.
Durante a primeira fase transitória
( artigo 7?) do acordo , o Comité Económico e Social

2.60 .
O auxilio financeiro a prazo determinado da
Comunidade consiste numa combinação de emprésti
mos e de subsídios não reembolsáveis . Depreende-se
dos projectos de acordos que o programa Phare será
prosseguido , no âmbito da cooperação financeira , até
ao final de 1992 . Depois ^ seriam concedidos — em base
plurienal — subsídios comunitários e empréstimos do
Banco Europeu de Investimentos ( BEI ) no âmbito da
operação Phare ou de novo instrumento financeiro .

2.61 .
O Comité apoia a óptica comunitária e perfilha
o entendimento de que o auxílio comunitário só pode
ser orçamentado com propriedade no âmbito de um
plano plurienal . O respectivo quadro temporal não
deveria — pelo menos na primeira fase — ultrapassar
três a cinco anos , devendo encaixar sem , solução de
continuidade na primeira fase do período de transição
dos Acordos Europeus . No caso dos empréstimos
macroeconómicos do BEI , o auxílio norteia -se pelas
necessidades levantadas, pelas prioridades definidas ,
pela capacidade de absorção da economia , pela capaci
dade de reembolso e pelos progressos da Bulgária e da
Roménia na execução dos processos de reforma rumo
à economia de mercado .

da Comunidade Europeia organizará, sob a respon
sabilidade do Conselho de Associação, o diálogo e
a cooperação entre os grupos socioeconómicos da

Comunidade Europeia e da Bulgária/Roménia . Para
este efeito, serão realizadas reuniões regulares. »

É, ainda, necessário um artigo adicional , a incluir no
Título IX, em que fique concretizada a composição do
Comité Consultivo de Associação e respectivas tarefas.
O Comité Económico e Social entende que este artigo
deveria ter a seguinte redacção :
« Artigo ...

« A partir da segunda fase transitória ( artigo 79) do
acordo, será instituído um Comité Consultivo de
Associação dos grupos socioeconómicos da Comu

nidade Europeia e da Bulgária/Roménia . O Comité
será composto por igual número de Membros do
Comité Económico e Social da Comunidade Euro

peia e de representantes das organizações socioeco
nómicas da Bulgária/Roménia . »
O Comité Consultivo de Associação continuará a
alargar o diálogo e a cooperação entre os grupos
socioeconómicos da Comunidade Europeia e da
Bulgária/ Roménia .

2.62 .
A estreita coordenação dos meios disponíveis
entre as partes é indispensável . Para tanto, será preciso
concentrar os recursos de origem comunitária ( inclui
ndo as prestações bilaterais ) com os auxílios financeiros
atribuídos por outros países da OCDE ou por insti
tuições financeiras internacionais (Fundo Monetário
Internacional , Banco Mundial e Banco Europeu para a
Reconstrução e o Desenvolvimento ) à Bulgária e à

No âmbito desta cooperação, serão versadas ques
tões fundamentais da participação da Bulgária/
Roménia no processo de integração europeia, da
construção de uma nova ordem política e económica
na Bulgária/ Roménia, bem como outros aspectos
da cooperação enquadrados no acordo europeu .

Roménia . Todos os movimentos financeiros , bem como

a utilização dos recursos, deveriam ser objecto de
notação contínua e de acerto na Comissão de Asso
ciação ; e a eficiência da aplicação dos recursos haveria
de ser submetida a exame conjunto . Caberia infor
mação regular dos resultados ao Conselho de Asso
ciação .

Disposições institucionais, gerais e finais
2.63 . O Comité convidou as partes a instituírem
oportunamente, no contexto do diálogo político, ao
lado do Conselho de Associação e da Comissão Parla
mentar de Associação, um Comité Consultivo de Asso
ciação . Logicamente, as disposições institucionais dos
projectos de acordos (título IX) terão de ser aditadas
em dois passos . Um deles é o artigo 108? ( no caso da
Bulgária) /artigo 111 ? ( no caso da Roménia), que versa
a criação, pelo Conselho de Associação, de comissões

O Comité Consultivo de Associação adoptará um
regimento e emitirá relatórios e pareceres . »
2.64.
De acordo com informações recentes da
Comissão da CE , as partes contratantes parecem estar
receptivas às propostas do Comité relativas à partici
pação dos grupos sociais no diálogo político. Numa
declaração comum, a Roménia e a Comunidade Euro
peia revelaram que o Conselho de Associação ponde
rará , de acordo com o artigo 111 ? do Acordo, a criação
de um mecanismo de consulta que integre Membros do
Comité Económico e Social das Comunidades Euro

peias e representantes dos seus homólogos romenos .
Não é de excluir a inclusão da mesma disposição no
Acordo Europeu celebrado com a Bulgária . O Comité
regozija-se com a declaração comum , que considera um
primeiro passo na direcção justa . O Comité parte do
princípio de que serão ulteriormente emitidas decla

25 . 1 . 93

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

rações conjuntas do mesmo teor com a Polonia , a
Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca , a
integrar nos Acordos Europeus respectivos .

2.65 .
Os acordos europeus terão de ser ratificados
pelos parlamentos dos países signatários . Por isso , só
entrarão em vigor com algum atraso . Para assegurar,
não obstante, o desenvolvimento e a continuidade das

relações comerciais , a Comunidade e os « países de
Visegrado » celebraram acordos provisórios sobre
comércio e assuntos comerciais . Haverá acordos congé
neres com a Bulgária e a Roménia, que poderiam entrar
em vigor já pelo início de 1993 . O Comité tem esta via
por correcta e necessária . No entanto, a Comissão
deverá , de futuro, passar a providenciar, e actuar junto
dos Estados-membros nesse sentido , que a troca de
mercadorias entre a Comunidade e os países associados
não seja desnecessariamente dificultada por lapsos
técnicos , como sucedeu no caso dos acordos provisórios
com os países de Visegrado . Possam os três exemplos
seguintes servir de ilustração de tais lapsos :
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— os acordos provisórios com a Polonia, a Hungria e
a República Federativa Checa e Eslovaca iniciaram
vigência, na prática, em 1 de Março de 1992; ora,
os respectivos textos só foram publicados em 30 de
Abril de 1992 no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias . Durante este intervalo, a maior parte
das mercadorias importadas só o pôde ser contra
depósito de uma garantia ;
— com a entrada em vigor da parte comercial dos
acordos europeus, se ficou a ser conhecida cada uma
das fases do desarmamento pautal , não o ficaram
os respectivos parâmetros de base. Tão-pouco as
embaixadas dos países de Visegrado puderam,
quando solicitadas, dar indicações vinculativas a tal
respeito;

— a situação foi, ainda, agravada por ignorância, nal
guns casos substancial, dos funcionários aduaneiros
encarregados do desalfandegamento das mercado
rias, por se ter tido, dado o pouco tempo disponível ,
de prescindir de instrução suficiente.

Feito em Bruxelas , em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Parecer sobre o XXI Relatório sobre a política de concorrência
( 93/ C 19/24

Em 30 de Abril de 1992, a Comissão decidiu , nos termos do artigo 1989 do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia , consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada .
A Secção da Indústria , do Comércio , do Artesanato e dos Serviços , encarregada da preparação
dos trabalhos do Comité nesta matéria, emitiu parecer em 6 de Novembro de 1992 ( relator :
B. Mourgues ).

O Comité Económico e Social , na 301 ? reunião plenária ( sessão de 25 de Novembro de 1992)
adoptou , por unanimidade, o parecer que se segue .
0 . Apresentação do parecer

0.1 . O debate preliminar realizado pelo Comité alar
gou consideravelmente o seu campo de reflexões sobre
a política de concorrência :
— por um lado, confirmou a convicção íntima, já
adquirida, de que é indispensável assegurar coerên
cia entre a política de concorrência e a política

1.1.2. Saliente-se ainda que os melhoramentos na
apresentação do Relatório , a clareza da exposição e a
leitura mais fácil, que favorecem a transparência, bem
como a sua publicação antes do final do 2? trimestre
do ano em curso, constituem progressos notáveis . O
Comité considera , no entanto, que seria possível aper
feiçoar a apresentação do Relatório através da ex
pressão rigorosa dos aspectos técnicos e jurídicos das
análises apresentadas .

industrial da Comunidade,

— por outro, permitiu tomar em consideração a
incidência e as consequências das perturbações polí
tico-económicos que afectam actualmente o mundo
e, em particular, o continente europeu, bem como
a respectiva influência nos acordos e nas trocas
comerciais .

0.2. Pelos motivos expostos, o Comité considerou
necessário dividir o parecer em duas partes :

a) parecer sobre o XXI Relatório;

b) exposição de uma série de reflexões sobre o futuro
provável da política de concorrência no contexto
das políticas comunitárias .

A. PARECER SOBRE O XXI RELATORIO

1.1.3 .
A Comissão poderá assim contar com a contri
buição dos meios políticos e socioprofissionais institu
cionalizados pelo Tratado antes da redacção do pró
ximo relatório anual .

1.2 . É interessante notar que, tal como recomendado
pelo Comité no seu último parecer (!), o XXI Relatório
aprofunda a análise da política comunitária e a apli
cação concreta das regras de concorrência na perspec
tiva da realização iminente do mercado interno , em
conjunção com a análise dos primeiros resultados da
aplicação do regulamento sobre o controlo das concen
trações . Nestas condições , « a política de concorrência
adquire uma importância cada vez maior no âmbito do
processo para a União Económica e Monetária e da

realização do mercado interno » (2).
1.2.1 .
Estes aspectos preparam e facilitam a apli
cação dos novos artigos 1309 e 1309 A a 1309 P do
Tratado de Roma introduzidos pelo Tratado de Maas
tricht .

1 . Observações na generalidade
1.1 .

A Comissão tem reconhecido sempre a pertinên

cia dos pareceres emitidos pelo Comité e, designada
mente, do parecer sobre o último Relatório sobre a
Política de Concorrência . O Comité congratula-se com
esse facto, mas lamenta que algumas das suas propostas
não sejam tomadas em consideração . A Comissão
reconhece , no entanto, no n9 2 do ponto 4.1 , que

compartilha um grande número de preocupações do
CES no que respeita às suas observações de fundo.
1.1.1 .
O Comité verifica com satisfação que a Comis
são , no seu Relatório , atribuiu importância particular
aos interesses dos consumidores e convida -a a prosse
guir essa via .

1.3 . Controlo das concentrações

1.3.1 .
O reforço ou a criação de posições dominantes
constituem por vezes uma forma negativa de reacção
ao processo de abertura resultante da realização do
mercado interno . Comportamentos deste tipo devem
ser contrariados pela aplicação conjugada do artigo 869
do Tratado e do Regulamento n9 4064/ 89 sobre o
controlo das concentrações . O Comité está atento aos
resultados do primeiro ano completo de aplicação deste

(') JO n?C 49 de 24. 2. 1992.
(2) XXI9 Relatório, prefácio, p. 1 .
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controlo, os quais constam do XXI Relatorio. Em parti
cular, a avaliação das posições dominantes, da con
corrência potencial e do desenvolvimento das operações
de concentração deverá basear-se, por um lado, na
análise objectiva dos factos e , por outro, na previsão
real dos efeitos na concorrência . Neste domínio o

Comité considera que no âmbito deste controlo a
Comissão não deveria, em caso algum , orientar as
suas decisões para actos de gestão de uma economia
administrada .
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correncia devera , no entanto, estar atenta aos efeitos

de determinadas desregulamentações que facilitam a
constituição de consórcios, cujos responsáveis não hesi
tam em oferecer, numa primeira fase, tabelas de preços
inferiores aos preços de custo provocando falências,
com consequências sociais importantes , nos concor
rentes .

2.2.1 . A regra do preço de venda pelo menos igual
ao preço de custo de um bem ou de um serviço deverá
constituir um critério de apreciação de base de uma
concorrência sã .

1.3.2.

No entanto, o limiar demasiado elevado a

partir do qual se aplica o controlo — fixado em 5 mil
milhões de ecus — continua a suscitar dúvidas, não se

lhe encontrando justificação seja económica seja do
ponto de vista da concorrência . Seja como for, o Comité
roga à Comissão que faça o ponto da situação sobre
esta matéria no quadro do XXII Relatório, e isso tanto
no que diz respeito ao limiar e ao respectivo abaixa
mento como a certos controlos de natureza estrutural .

1.3.3 .
O Comité toma nota dos meios jurídicos pos
tos à disposição de terceiros , designadamente dos assa
lariados , através das disposições do n? 4 do artigo
189 do Regulamento n? 4064/89 sobre o controlo das
concentrações . Observa , contudo, que, para que esses
meios possam ser utilizados, é necessário que os repre
sentantes dos assalariados tenham acesso, através dos

empregadores, a informações úteis prestadas dentro de
prazos apropriados.

2.3 .
Quando o monopólio de utilização da rede é
inevitável (transporte ferroviário , distribuição de ener
gia — electricidade, gás — água potável , saneamento,
serviço de recolha do lixo doméstico) intervêm quer

empresas de direito público, quer empresas privadas de
serviços, quer ainda empresas vinculadas por contratos
de gestão de serviços de duração limitada .
2.3.1 .
Nestes casos, o consumidor sujeita-se à apli
cação de um preço de tabela acordado pelo concedente,
preço por vezes modulado em função de certas catego
rias de utilizadores (pequenos ou grandes consumido
res, faixa etária, casos sociais, utilização regular do
serviço, etc .).

2.3.2.
A aplicação das regras de concorrência nestes
sectores parece ser difícil . No entanto, o respeito de
certos princípios é susceptível de impedir o abuso de

uma posição dominante de facto . Esses princípios são
os seguintes :

1.4 .

A eliminação das distorções de concorrência

entre Estados-membros tornou-se mais premente na

medida em que as disposições do Livro Branco foram
introduzidas no processo legislativo comunitário e a sua
aplicação nos Estados-membros foi iniciada . Impõe-se,
por conseguinte, uma vigilância reforçada do comporta
mento dos agentes económicos como também, e funda
mentalmente, institucionais e políticos, a fim de impedir
regimes de auxílio à escala nacional, regional ou local
que poderiam prejudicar o funcionamento do mercado
interno. Neste domínio, o Comité recomenda que seja

acelerado o processo de adequação entre legislações
nacionais e legislação comunitária .

a ) a transparência total do mecanismo de elaboração
dos preços de tabela , baseado no balanço financeiro
e na aplicação de um sistema uniforme de contabili
dade analítica ;

b) a comparticipação do concedente, em benefício do
concessionário, nos encargos financeiros resultantes
das reduções de preços de tabela concedidas no
âmbito da aplicação de uma política social ;

c) o respeito pela limitação do período de concessão
e a obrigação de proceder a concurso público para
a renovação do contrato;
d) A escrupulosa observância pelos concessionários
das directivas comunitárias relativas aos contratos

2. Aplicação da política de concorrência nos sectores
regulamentados
2.1 .
Geralmente, os sectores regulamentados assegu
ram um serviço público que, em qualquer circunstância,
deverá ser acessível e estar à disposição de qualquer
cidadão « utilizador ». Estes sectores dispõem de um
monopólio de facto na medida em que utilizam, em
exclusivo , uma rede de circulação ou de distribuição.
Para que exista concorrência real, é necessário que
diversos prestadores de serviços tenham acesso, median
te determinadas condições , a estas redes .

de direito público .

2.3.3 . As sugestões do Comité devem ser interpreta
das no âmbito da aplicação do n? 2 do artigo 90? do
Tratado e em conformidade com a respectiva juris

prudência. O XXI Relatório é explícito sobre esta
matéria (capítulo 2, II, parágrafos 9 e 10, páginas 164
a 168 ).

2.4.

Os serviços públicos beneficiam frequentemente

de auxílios de Estado , nomeadamente, no sector dos
transportes . O Comité está atento à aplicação dos « con

tratos públicos de serviços » a partir de 1 de Julho de
1992 . Recomenda que os próximos relatórios anuais se

2.2. Esta possibilidade existe para as linhas aéreas,
marítimas, rodoviárias, fluviais e para as redes de tele
comunicações, televisão e bancárias . A política de con

pronunciem sobre os efeitos destes contratos . Consi
dera , além disso, que a noção de rede europeia de
interesse comunitário se insere no equilíbrio futuro
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do mercado interno . A Comunidade, os Estados e as

Regiões deverão agir com coerência nos respectivos
domínios, de modo a que a adaptação dos direitos
especiais ou exclusivos concedidos às empresas titulares
evolua em conformidade com os Tratados CEE e de

União Europeia .

2.5 .
As dúvidas que subsistam em relação a alguns
monopólios, designadamente, em relação à produção,
ao transporte e à distribuição de energia deverão ser
objecto de estudo aprofundado em conformidade com
o disposto no artigo 37? do Tratado . O Comité propõe
-se examinar os projectos de directiva previstos para a
sua aplicação .

3 . A política industrial — os auxílios e a política de
concorrência

3.1 . Laços entre política industrial e política da con
corrência

3.1.1 .

As linhas gerais de uma política industrial à
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res) para a comercialização de produtos representam
um elemento vital da política industrial . Na medida em
que estes acordos estão relacionados com os acordos
de especialização/distribuição, uma modificação das
regras em vigor será de natureza a favorecer o cresci
mento industrial e a competitividade mundial da Comu
nidade . A este respeito, o Comité partilha da preocu
pação da Comissão de assegurar a convergência de
interesses particulares e de interesses gerais , e de situar
esta convergência no centro da política de concorrência
bem como dos projectos de regulamento da Comis

são (2). No que respeita ao regulamento de isenção por
categoria de acordos no domínio dos seguros, o Comité
recomenda uma abordagem restritiva que proíba os
acordos sobre taxas de prémios particularmente sensí
veis do ponto de vista da concorrência e remete para
o seu aditamento a parecer de 25 de Novembro de
1992 (3 ).
3.2.3 .
Logicamente, os regulamentos relativos às
« licenças e patentes » e « licenças de saber-fazer » deve
rão evoluir com coerência e em simultâneo .

escala da Comunidade foram definidas em 1990 . A

política de concorrência ocupa um lugar essencial no
âmbito dessa política , tanto a nível interno como
externo . Os instrumentos jurídicos privilegiados da
acção a desenvolver continuam a ser o número 3 do
artigo 859 e os artigos 909 a 949 do Tratado de Roma,
bem como o regulamento sobre o controlo das concen
trações .

3.1.2. A este respeito, o Comité recorda o . parecer
emitido em 27 de Novembro de 1991 a propósito da
Comunicação da Comissão intitulada « A política

3.3 .

Os Auxílios Estatais

3.3.1 .
O Comité solicita à Comissão que continue a
insistir para que os auxílios de Estado sejam transparen
tes, momentâneos e degressivos, em conformidade com
as exigências da política de concorrência . As ajudas
de Estado devem ser igualmente compatíveis com o
objectivo da coesão económica e social . Neste contexto,
o Comité acolhe favoravelmente o Terceiro Relatório

sobre os Auxílios de Estado publicado pela Comissão .

industrial num ambiente aberto e concorrencial » e,

nomeadamente, a sua observação sobre o facto de que

impor, numa fase precoce, valores limiares demasiado
elevados tornará difícil ou mesmo impossível , a apli
cação por parte de todos os Estados-membros de uma
política de concorrência uniforme — pelo menos, no
que respeita aos seus princípios fundamentais (').
3.2 . As isenções por categoria

3.2.1 .
Os acordos de especialização e de franquia
merecem atenção especial tendo em conta a realização
iminente do mercado interno . Um inquérito sobre a
distribuição e a venda de automóveis, que seria comple
tado por um outro inquérito sobre a venda e a distri
buição de peças sobresselentes, revelou a existência de

distorções de preços entre Estados-membros . O período
que resta até que a Comissão decida sobre a renovação
do Regulamento n? 123/85 para além de 30 de Junho
de 1995, deverá ser aproveitado para aprofundar, no
seu conjunto, as condições desta renovação à luz da
nova experiência resultante do funcionamento do mer
cado único e através de consultas indispensáveis entre
a Comissão, os meios profissionais abrangidos e os
consumidores .

3.2.2 .
Os acordos de investigação e desenvolvimento,
bem como os acordos de empresas comuns (joint ventu
(') Parecer sobre a « Política industrial num ambiente aberto e
concorrencial », JO n? C 40 de 17 . 2. 1992.

3.3.2.
A Comissão dispõe de fundos estruturais —
designadamente o FEDER — os quais , no âmbito do
objectivo prioritário da coesão económica e social deve
rão constituir o elemento privilegiado de dinamização
dos auxílios de Estado em benefício do desenvolvimento

das regiões menos favorecidas . Neste domínio, o
Comité partilha da posição da Comissão de limitar
a distribuição de auxílios significativos atribuídos às
regiões não elegíveis . O enquadramento comunitário
pretendido, fundado em percentagens de investimento
e limiares, parece ser oportuno .
3.3.3 .
O Comité observa que as regras estabelecidas
pelo Tratado de Maastricht para a União Económica
e Monetária terão por efeito reduzir as margens de
endividamento e os défices nacionais . As despesas esta
tais deverão deixar de poder exceder significativamente
as receitas correntes , meios clássicos de tesouraria , o

que implicará uma redução notável das distorções de
concorrência na Comunidade .

3.3.4. No que respeita à definição das condições
segundo as quais serão atribuídos auxílios às pequenas
e médias empresas , incluindo o artesanato , o Comité

(2) JO n? C 207 de 14. 8 . 1992.
(3) Ver parecer seguinte.
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aprova a proposta de acções positivas de incentivo e a
instituição da regra « de minimis » (50 000 ecus — três
anos — Capítulo 3, IA, parágrafo 1.8 do XXI Rela
tório) ( l ).

4.

Dimensão internacional da concorrência

4.1 .
A integração desejável das economias mundiais
resultante, em grande parte, do desenvolvimento inter
nacional do comércio livre cria condições favoráveis à
concentração de empresas transnacionais ou mesmo
transcontinentais, o que pode comportar riscos de com
portamento anticoncorrencial .
4.2 .
O Comité aprova as acções, negociações e acor
dos realizados pela Comunidade com vista a afastar
esses riscos . Trata -se, em particular, do Espaço Econó
mico Europeu , dos acordos de associação com os países
da Europa Central e Oriental e dos contactos com
as autoridades japonesas competentes . Naturalmente,
estas negociações deverão ser conduzidas de harmonia
com as regras jurídicas do Tratado, tal como a conclu
são de acordos (cf. a contestação de alguns Estados
-membros a propósito do acordo concluído entre a
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pela sua parte, é favorável a que os responsáveis pelas
negociações do « Uruguay Round » prossigam esforços
e interroga-se sobre se uma definição precisa e actuali
zada da política internacional de concorrência não seria
susceptível de restabelecer a universalidade dos acordos.
A segunda parte deste parecer sugere, aliás, uma medida
nesse sentido (cf. infra B, 8.1 a 3 ).

4.3.5 .

Por ultimo, o ruir dos sistemas de economia

de Estado na Europa e o fim da divisão do continente

entre economias liberais e economias planificadas apela
incontestavelmente à instituição de medidas transitórias

(cf. infra B, 10.1 a 5) dado que, no contexto actual ,
uma concorrência livre desenfreada seria geradora de
desequilíbrios sociais consideráveis .
4.3.6 .

Estas reflexões levam o Comité a recomendar

que, por iniciativa da Comissão, os responsáveis pelas
negociações do « Uruguay Round » se inspirem no prin
cípio de uma política de coesão económica e social
coordenada entre a Comunidade Europeia e os outros
signatários do GATT .

Comissão e as autoridades « anti-trust » dos Estados

-Unidos ).

4.3 .

4.3.1 .

4.4. Acções contra práticas de dumping

GATT

O Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e

Comércio (« General Agreement on Trade and Tariffs
— GATT »), concluído a seguir ao último conflito
mundial com o fim de reconstruir o comércio mundial

então em dificuldade, facilitou e acelerou o desarma
mento aduaneiro clássico . Muitos países com econo
mias convalescentes ou oscilantes substituíram as

barreiras aduaneiras clássicas , tornadas marginais, por
outras medidas eficazes como o controlo das trocas , os
contingentes, etc .

4.3.2. Este combate de retaguarda teve ainda por
consequência a reactivação dos acordos comerciais bila
terais ou multilaterais cuja multiplicação é totalmente
contrária ao espírito com que os responsáveis pelas
negociações do GATT concluíram este acordo .
4.3.3 .

Além disso , no contexto actual , e na ausência

de equilíbrio « direito nivelador/restituição », as nego
ciações encalham nos regimes de ajuda concedidos às
produções agrícolas, nas dificuldades encontradas para

equilibrar os preços de venda com os preços de custo e
em cotações mundiais anormalmente baixas .

4.3.4. Estas observações a propósito do GATT dão
uma ideia das dificuldades a remover para se estabelecer
uma concorrência sã à escala do planeta . O Comité,

H JO n? C 213 de 19 . 8 . 1992 .

4.4.1 . Estas acções não deverão em caso algum con
duzir à renúncia aos meios de que a Comunidade dispõe
para combater práticas manifestas de dumping. Por este
motivo, o estudo comparativo entre valores de mercado
e preços a que são vendidos os produtos facilitaria
grandemente a detecção de práticas de dumping. A
análise das estatísticas de comércio externo da Comuni

dade e dos Estados-membros poderia constituir o res
pectivo instrumento de trabalho .

4.4.2. Seria igualmente desejável detectar os laços
que possam, por exemplo, existir entre uma empresa de
um país terceiro e uma filial estabelecida num Estado
-membro . Não é raro este tipo de vínculos facilitar a
sobre ou subfacturação , conforme a estratégia de grupo,
cujo interesse particular pode, assim, sobrepor-se ao
interesse geral .
4.4.3 .
De qualquer modo, se reconhecermos que as
acções antidumping estão ligadas aos objectivos de
política de concorrência, convém assegurar a coerência
de objectivos . A aplicação de medidas simultâneas con
tra a concorrência desleal deveria ser publicada pela
Comissão a fim de garantir total transparência .
4.4.4.
No quadro destas medidas , convém relembrar
e exigir a aplicação das disposições regulamentares de
aplicação das medidas antidumping e, nomeadamente,
das relativas à comparação do preço da mercadoria ao
ser introduzida no território comunitário e do seu preço
de custo normal .
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Note-se que o programa de desenvolvimento

rural e os auxílios concedidos no âmbito das medidas

5.1 .
O Comité aprova a filosofia da Comissão que
sublinha o carácter geralmente ineficaz das políticas
sectoriais de tipo intervencionista . Põe-se, no entanto,
a questão de saber se a atomização destes auxílios e a
multiplicidade dos aspectos que estes podem tomar não
serão susceptíveis de limitar os processos previstos no
n9 2 do artigo 939 (cf. capítulo 3 , I, A, parágrafo 5 do
XXI Relatório).

destinadas a proteger o ambiente e as paisagens acres
centam um novo parâmetro aos da PAC . Esta política
específica é susceptível de facilitar o acompanhamento
das reformas em curso. O Comité recomenda que, nos
próximos relatórios anuais sobre política da concorrên
cia , sejam contempladas estas novas acções .
6 . Poderes do juiz nacional em matéria de direito da
concorrência

5.2.
Quanto aos auxílios à construção naval , o objec
tivo proposto de evoluir no sentido da eliminação destes
auxílios através da conclusão de acordos bilaterais com

os diferentes Estados construtores parece ser, numa

primeira análise, dificilmente atingível. Este objectivo
é, além disso, confrontado com exigências de aplicação
de normas técnicas de navegação e de segurança cada
vez mais onerosas .

6.1 . É certo que os n?s 1 e 2 do artigo 859, o ar
tigo 869 e o direito derivado produzem efeito directo.
Por conseguinte, os juízes nacionais são competentes
para aplicarem estas disposições. Em caso de dúvida, é
sempre possível, aliás , introduzirem um recurso prejudi
cial junto do Tribunal de Primeira Instância das Comu
nidades Europeias , a fim de se evitarem divergências de
interpretação.

5.3 . A edição

5.3.1 . Em matéria de preços dos livros, põe-se a
questão de saber se a concorrência pelo preço deverá
ser restringida .

5.3.2.
Um entrave deste tipo às regras da concorrên
cia, que implicaria um controlo dos preços, só se justifi
caria havendo motivos importantes no sector em causa .
As edições acrescentam um valor cultural a um valor
comercial .

5.3.3 . Qualquer decisão sobre este problema deveria
ser ponderada cuidadosamente e debatida previamente
não apenas com os editores e distribuidores como
também com os consumidores .

5.3.4.

Até ao momento, estes têm-se mostrado reti

centes na medida em que, segundo parece, a experiência
francesa não teve efeitos nem sobre a edição , nem
sobre a distribuição do livro e teria tido como única
consequência um aumento dos preços para os leitores.
Nestas condições, a Comissão deverá permanecer
atenta à evolução desta situação particular.
5.4. A agricultura
5.4.1 .
Quanto à agricultura , a concorrência entre
produtores gera grandes dificuldades tanto dentro de
cada Estado membro como entre Estados-membros

(PAC) e no plano mundial (cf. supra GATT, ponto
4.3.3 ). No contexto actual, convém, assim, fazer a
distinção entre o sector de produção elegível em termos
da PAC e os outros sectores, incluindo os da indústria

agro-alimentar de transformação, que devem por sua
vez respeitar as regras da livre concorrência. Não se
exclui que, em alguns casos, agrupamentos de produto
res , bem como concentrações na distribuição, possam

criar situações de facto análogas a determinadas con
centrações industriais. O Comité convida a Comissão
a concentrar a sua atenção nestes agrupamentos e a dar
conta das suas observações nos próximos relatórios .

6.2 .
A Comissão tem competência exclusiva para
aplicar eventualmente o n9 3 do artigo 859. De acordo
com os relatórios da Comissão, as possibilidades que
se abrem nos casos em que o acordo em litígio seria
susceptível de decisão de isenção, parecem ser contestá
veis na medida em que o juiz nacional deveria apreciar
a probabilidade de a Comissão se pronunciar favoravel
mente sobre a isenção .
6.3 .

Por outro lado, é difícil conceber um tribunal

de uma ordem judiciária nacional a interpelar uma
administração, ainda que seja uma administração
comunitária . Neste contexto, o risco de ausência de
coerência entre jurisdições nacionais não está total
mente afastado . O mesmo sucede em relação às distor

ções relativas ao custo dos processos introduzidos . Esta
constatação vem juntar-se aos inconvenientes resultan
tes da ausência de disposições comuns relativas ao

contencioso no Tratado que institui a Comunidade. É
um ponto em que o Comité aguarda com interesse o
documento anunciado pela Comissão .
7. O poder de apreciação da Comissão

7.1 .
O mesmo princípio se aplicaria ao exercício
do poder de apreciação da Comissão no domínio da
incidência de financiamentos públicos na concorrência
intracomunitária , sendo aqueles atribuídos a empresas
com excesso de capacidade de produção (capítulo 3 , II ,
parágrafo 4, do XXI Relatório).
7.2 .

Em contrapartida , a coerência das legislações

nacionais sobre concorrência com o Tratado, os limia

res de intervenção no controlo das concentrações e as
regras « de minimis » no regime de auxílio às PME são
todas elas medidas que se prestam à aplicação do regime
de subsidiariedade . Refira-se que compete aos cidadãos ,
consumidores , e às respectivas organizações porem em
causa disposições eventualmente contrárias ao exercício
da livre concorrência f 1 ).

f 1 ) JO n?C 213 de 19. 8 . 1992.
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B. REFLEXÕES SOBRE AS NOVAS CONDIÇÕES
DE CONCORRÊNCIA

8 . Considerações gerais

8.1 . As perturbações político-económicas que afec
tam actualmente o mundo e, em particular, o continente
europeu, permitem pensar que os Estados ou grupos de
Estados serão levados a concluir entre si acordos de

cooperação de todos os tipos . Estes acordos terão pro
vavelmente incidência nas condições de aplicação da
política de concorrência na Comunidade . Consciente
da importância dos valores em jogo, o Comité considera
oportuno evocar certas eventualidades .

8.2.
O Comité verifica , em primeiro lugar, que para
o comprador e o consumidor a escolha recai tradicional
mente sobre o produto que ele considera ser o melhor,
tanto em termos de qualidade como de preço . Este
comportamento são gerará à partida alguns riscos em
determinadas condições de desequilíbrio económico,
designadamente no plano mundial . Não é assim inopor
tuno pensar na possibilidade de se estabelecerem alguns
limites a uma concorrência totalmente desenfreada .

8.3 . É forçoso reconhecer que estão em causa opções
políticas importantes, equilíbrios « estratégicos » e a
solidariedade internacional . Em grande parte, estas
orientações previsíveis serão associadas à ratificação e
à aplicação do Tratado de Maastricht . Implicarão a
inserção da política de concorrência e, designadamente,
das suas isenções num quadro reflectido de procura de
competitividade e de cooperação, tanto nos domínios
da investigação e do desenvolvimento, como da quali
dade de produção, da salvaguarda do ambiente, de
garantias sociais de um rendimento digno, em suma,
de modo a permitir um desenvolvimento ordenado no
âmbito de uma nova redistribuição do trabalho .

8.4. Os principais factores de mudança dividem-se
em duas categorias , que dizem respeito :
— por um lado, aos países em vias de desenvolvimento
e à utilização dos respectivos recursos ,
— por outro, às relações comerciais com os países do
anterior COMECON .

N? C 19/95

das correntes de emigração na direcção dos países de
produto nacional bruto mais elevado.
9.2 .
Contudo, uma tal política de estabilização de
rendimentos não deverá ter por consequência incentivar
a produção de bens em quantidades superiores às neces
sidades globais do mercado, mas deverá acompanhar
-se de incentivos à diversificação das produções, isto
no quadro de políticas de cooperação regional para o
desenvolvimento económico dos PVD .

9.3 . De igual modo, para alem de permitir a remune
ração regular do trabalho, o lucro resultante dos preços
assim pagos há-de proporcionar aos PVD os meios
financeiros para a aquisição dos bens de importação de
que estes países mais necessitam .
10. Importações provenientes dos países do anterior
COMECON

10.1 .
A coordenação de esforços no sentido de criar
uma economia de mercado e de reequilibrar as cotações
das moedas através de importantes desvalorizações nos
países da Europa de Leste provocam distorções dos
preços no produtor entre os países do Espaço Econó
mico Europeu e os países anteriormente pertencentes
ao COMECON , onde a instituição de uma política de
concorrência está apenas no início .

10.2.
Estas exportações , a preços bastante inferiores
às cotações mundiais , beneficiam simultaneamente de
custos salariais anormalmente baixos, de auxílios de
Estado e de custos reduzidos de energia . Por conseguin
te, para além de acentuarem as privações excessivas das
populações em causa , prejudicam o equilíbrio econó
mico dos países da CEE e da AECL e conduzem ao
agravamento das condições de emprego pelo jogo de
uma concorrência falseada com características e efeitos
de uma concorrência desleal .

10.3 .
No entanto, o apoio as economias destes países
é indispensável e a União Europeia tem o dever de
contribuir amplamente nesse domínio, de modo a per
mitir que estes países tenham acesso a regimes democrá
ticos e a uma economia de mercado em que as preocu
pações sociais sejam contempladas (cf. parecer de inicia
tiva do Comité sobre o alargamento, CES 1039/92 de
23 de Setembro de 1992).
10.4.

Nestas condições, o Comité considera indis

pensável, no âmbito de um período transitório a longo
9 . Os recursos dos países em vias de desenvolvimento

prazo, recomendar a aplicação de medidas com carácter

9.1 . A estabilização do rendimento das produções
agrícolas, por um lado, e a regulação do mercado das
matérias-primas, por outro, matérias-primas que são
para os PVD a fonte essencial de receita , hão-de ser o
melhor penhor da recuperação das economias destes
países , do respectivo progresso social e da contenção

social e de promover o desenvolvimento dos países do

económico, no intuito de simultaneamente proteger o
seu espaço económico e a sua coesão económica e

COMECON. Os acordos de associação com os países
da Europa Central e Oriental (PECO ), que incluem
a aplicação de regras de concorrência baseadas nos

princípios comunitários, prefiguram plausível generali
zação .
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10.5 . A tomada em consideração destas preocu
pações por ocasião da negociação dos acordos de asso
ciação, tanto no que respeita às disposições como às
condições da sua elaboração, é indispensável .
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— os sectores regulamentados (pontos 2.3.1 a 2.3.3),
— os direitos especiais e exclusivos (pontos 2.1 a 2.4),
— as isenções por categorias de acordos, um dos
instrumentos principais da política industrial (pon
tos 3.2.1 a 3.2.3 ),

C. CONCLUSÃO

— a elegibilidade dos auxílios (pontos 3.3.2 a 3.3.3 ),
— as produções agrícolas (pontos 4.3.3 e 5.4.1 ),

O presente parecer sobre o XXI Relatorio demonstra
claramente que é necessário permanecer atento à evo
lução da política da concorrência e à sua aplicação
prática .

— as negociações do GATT (ponto 4.3.4),
— o desenvolvimento económico dos PVD (pontos 9.1
a 9.3 ),

— as relações com os países do extinto COMECON
(pontos 10.1 a 10.5).

Este parecer e emitido em circunstâncias precisas da
evolução política , económica e social do mundo. O
Comité considera seu dever sublinhar os factos que
assinalam os limites da concorrência :

Esta enumeração sublinha as dificuldades que deverão
ser ainda superadas para que se torne possível impor
uma concorrência sã , tanto na Comunidade Europeia
como no mundo em geral .

Feito em Bruxelas , em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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N? C 19/97

Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) da Comissão relativa à aplicação do n? 3 do
artigo 85? do Tratado a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas no
domínio dos seguros (*)
(93/C 19/25)

Em 22 de Setembro de 1992, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n? 3 do

artigo 20? do Regimento, elaborar um parecer sobre a proposta supramencionada .

A Secção da Indústria, do Comércio, do Artesanato e dos Serviços, incumbida da preparação
dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 6 de Novembro de 1992. Foi
relator B. Mourgues.
Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.
O Comité aprova o projecto de regulamento sob reserva
das seguintes observações.

1 . Introdução
1.1 .

1.4. As categorias de acordos abrangidos pelo pro
jecto de regulamento de isenção dizem respeito ao esta
belecimento em comum de prémios de risco baseados
em estatísticas colectivas ou no número de sinistros, as
condições-tipo de seguros, a cobertura em comum de
certas categorias de riscos e a verificação e aceitação
de equipamentos de segurança .

Em 31 de Maio de 1991 , o Conselho habilitou

a Comissão, através do Regulamento n? 1534/91 (2)
baseado na alínea b) do n? 2 do artigo 87? do Tratado
CEE, a regulamentar a aplicação do n? 3 do artigo 85?
do Tratado CEE a certas categorias de acordos no
domínio dos seguros .

1.1.1 .
O projecto de regulamento da Comissão que
procede à isenção por categorias de tais acordos foi
publicado no Jornal Oficial n? C 207 de 14 de Agosto
de 1992 a fim de obter os pontos de vista dos operadores

2. Observações na generalidade
2.1 . O Comité reconhece o esforço desenvolvido pela
Comissão no sentido de adoptar, antes de 31 de Dezem
bro de 1992, um regulamento com vista à aplicação do
n? 3 do artigo 85? ao sector dos seguros e facilitar,
assim , o comportamento das empresas no momento da
realização do Mercado Interno .

económicos e sociais .

1.2 .

O Comité regista o facto de o seu parecer sobre

o regulamento de habilitação (3) ter sido amplamente
tomado em consideração e de a Comissão o ter tido
também em conta ao elaborar o projecto de regula
mento de isenção . Não obstante, o Comité pretende
dar a conhecer à Comissão as propostas que gostaria
de ver incluídas na versão definitiva do regulamento de
isenção por categorias .

2.2. Alem disso, tendo em conta os eventuais perigos
para a concorrência decorrentes das tarifas dos prémios
de risco, é necessário que o texto proposto não com
porte alterações susceptíveis de prejudicar o tomador
de seguro .

2.3.

O Comité constata que, em matéria de prémios

de riscos, a Comissão protege os tomadores de seguros
(empresas e consumidores individuais) contra o perigo
de comportamento anticoncorrencial e contra cláusulas

1.3 . Graças a trabalhos regulares em matéria de polí
tica de concorrência e, nomeadamente, com base nos

pareceres anuais sobre os relatórios da Comissão (4), o
Comité subscreve a apreciação da Comissão de que esta
instituição adquiriu já suficiente experiência através do
tratamento de casos individuais , experiência com base
na qual certos acordos entre empresas poderiam benefi
ciar da aplicação do n? 3 do artigo 85?.

abusivas ( artigos 2?, 3? e 4?). Na interpretação do
Comité, da alínea a) do artigo 2?, o cálculo dos prémios
puros limita-se exclusivamente à compilação de elemen
tos relativos ao passado, pelo que gostaria de que isso
ressaltasse ainda mais claramente do texto . O Comité

solicita que a versão francesa do artigo 4? seja corrigida
substituindo o verbo « concentrer » pelo verbo « con
certer » .

2.4.
0)
(2)
(3)
(4)

JO n? C 207 de 14. 8 . 1992.
JO n?L 143 de 7. 6. 1991 , p. 1 .
JO n? C 182 de 23 . 7 . 1990, p . 27.
Ver precedente parecer .

O Comité aprova as restrições que limitam o

estabelecimento de contratos-tipo de seguros (artigos 6?
e 7?), registando, no entanto, que as disposições do
n? 2 do artigo 6? não devem levar à uniformização das
taxas de prémios .
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O Comité apoia também as disposições referen
tes à cobertura em comum de certos riscos ( artigo 119,
129 e 139). As definições de cláusulas admissíveis são
susceptíveis de proteger os tomadores de seguros e de
evitar a formação de posições dominantes que podem
comportar riscos de abusos.
2.5 .
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3.3 . Alem disso, o Comité recorda que a cooperação
no domínio da verificação e aceitação dos equipamen
tos de segurança deve ter em conta as disposições legais
postas em vigor pelos poderes públicos e não estar
nunca aquém destas disposições.
4.

Conclusões

3 . Observações na especialidade
3.1 .
Qualquer que seja o grau de protecção do consu
midor oferecido pelas disposições que regulam as con
dições-tipo de seguros, o Comité gostaria de ver estabe
lecido que em nenhuma hipótese o tomador de seguro
poderá ser obrigado a aceitar cláusulas contratuais que
não tenha subscrito, nomeadamente sempre que se trate
de alterações ou aditamentos ao contrato .

4.1 .
O projecto de regulamento oferece a garantia de
que as companhias de seguros comercializem produtos e
serviços compatíveis com as exigências económicas e
sociais, acompanhadas de condições aceitáveis para o
consumidor .

4.2. O Comité pede à Comissão que adopte, poste
riormente, disposições que garantam a aceleração do
regulamento dos sinistros eventualmente através de

3.2.
Reconheça-se que as companhias de seguros se
recusam , por vezes, a cobrir determinados riscos,
mesmo contra pagamento de um prémio suplementar.
Embora tal atitude possa ser explicada pela incerteza
jurídica no domínio dos seguros obrigatórios, conviria
que a recusa fosse fundamentada por escrito . O regula
mento deveria impor essa condição nos contratos-tipo.

acordos de compensação entre várias companhias de
seguros interessadas.
4.3 . A Comissão deveria, também, abordar os pro
blemas referentes aos seguros de garantia de emprésti
mos contratados, por exemplo, por ocasião da aqui
sição de bens imóveis .

Feito em Bruxelas, em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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N° C 19/99

Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho que estabelece a organização
comum dos mercados no sector das bananas í 1 )
(93/C 19/26)

Em 24 de Agosto de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 198? que institui a
Comunidade Económica Europeia , consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada .
A Secção da Agricultura e Pescas, incumbida de preparar os trabalhos do Comité nesta
matéria emitiu parecer em 3 de Novembro de 1992. Foi relator G. Ovide-Etienne .
Na 301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou, por 80 votos a favor, 43 votos contra e 14 abstenções, o presente parecer.
1.

Síntese do documento da Comissão

1.1 .
A conclusão do mercado único, em 1 de Janeiro
de 1992, torna necessária a realização do mercado
interno no sector das bananas e exige o estabelecimento
de um regime comum para a importação de banana na
Comunidade .

— assegure preços razoaveis no interesse dos consumi
dores,

— respeite os acordos de Lomé,

— permita o abastecimento de produtos originários de
países terceiros ,
— respeite os compromissos assumidos no âmbito do

Por conseguinte, a Comissão propõe ao Con

1.2 .

selho que seja criada uma organização comum dos
mercados ( OCM ) no sector das bananas, que preveja
o apoio aos preços através de medidas internas e de
medidas à importação .
1.3 .

GATT .

1.4.2.

As soluções propostas pela Comissão têm em

vista manter as diversas correntes de abastecimento do
mercado comunitário .

Medidas internas

1.5 . Disposições gerais

1.3.1 . A OCM vigorará durante dez anos e abrangerá
as bananas frescas e os produtos transformados à base
de bananas .

1.5.1 . A Comissão será assistida , na gestão da OCM ,
por dois Comités :

1.3.2. Os produtos comercializados deverão satisfa
zer as normas respeitantes à qualidade e à comerciali

a) um Comité de Gestão composto por representantes
dos Estados-membros, presidido pela Comissão;

zação .

1.3.3 . Serão criadas organizações de produtores e
definidos mecanismos de concertação a fim de melhor
controlar a oferta, satisfazer a procura e viabilizar a
concertação.

1.3.4.

Os preços serão apoiados através do regime

de importação .

1.3.5 . Estão previstas ajudas complementares desti
nadas a maximizar as receitas dos produtores mediante
uma política de qualidade dos produtos em conformi
dade com as normas .

1.4. Regime interno

1.4.1 .

A Comissão procurou estabelecer um regime

que, simultaneamente ,

— apoie a produção comunitária,
( i ) JO n? C 232 de 10 . 9 . 1992, p . 3 .

b) um Comité ad hoc composto por representantes
das diversas categorias profissionais do sector das
bananas .

1.6. Relações com os países ACP
1.6.1 . A criação de uma Organização Comum dos
Mercados no sector das bananas e a elaboração de
regulamentação comunitária sobre o acesso e as vanta

gens deste produto aos mercados comunitários vão
alterar a situação dos países ACP no que diz respeito à
Convenção de Lomé e, em especial, ao seu Protocolo
n?5 .

1.6.2.

Este Protocolo prevê que, relativamente às

exportações de bananas, nenhum Estado ACP pode, no
que se refere ao acesso aos seus mercados tradicionais,
vir a ser colocado numa situação menos favorável do

que a que beneficiou no passado.
1.6.3 . A Comissão prevê uma proposta de regula
mento que estabelece um regime de ajudas com vista à
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realização de um programa para melhorar a qualidade
dos produtos e um regime de ajudas adicionais para os
produtores dos países ACP.
1.7. Relação com os países produtores latino-ameri

2.4. O Comité faz votos por que o dispositivo pro
posto pela Comissão seja eficaz . Este dispositivo assenta
em cinco medidas essenciais :

a) um contingente de base para as importações de
bananas de países terceiros, com um volume de
2 milhões de toneladas, a consolidar no âmbito do

canos

A Comissão considera que as propostas de
OCM permitirão manter as correntes tradicionais des
tes países com a CEE .
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GATT, e de um contingente adicional autónomo
( artigo 179);

1.7.1 .

b) instauração de um regime de parceria em relação
a 30% do volume total, de modo a garantir o
escoamento da banana comunitária e da banana

1.7.2. Além disso, propõe instituir um fundo de
diversificação e de desenvolvimento a favor destes
países para reforçar a cooperação entre a Comunidade
e os Estados latino-americanos .

1.8 . Negociações no âmbito do GATT
1.8.1 .

A Comissão chama a atenção para o facto de

a proposta de OCM exigir a aprovação, pelas Partes
Contratantes, do regime comunitário de importação ao
abrigo do disposto no n? 5 do Artigo XXV do GATT.
1.8.2.

A OCM só será válida se for conforme ao

proveniente dos países ACP (artigo 179);
c) um regime de ajudas complementares ligadas à
perda eventual de rendimento dos produtores da
Comunidade e dos países ACP ;
d ) um regime de ajudas estruturais destinadas a moder
nizar o aparelho de produção (artigo 109). O Comité
considera que estas ajudas estruturais deveriam
fazer parte de um programa específico de desenvol
vimento do sector da banana comunitária e dos

países ACP ;
e) uma cláusula de salvaguarda que prevê a aplicação
de medidas adequadas na fronteira comunitária, em
caso de perigo ou de ameaça .

GATT e for aprovada a título derrogatório.
1.9. Por estes motivos, a Comissão :

a) propõe ao Conselho que adopte a proposta de regu
lamento que estabelece a organização comum dos
mercados no sector das bananas ;

b) informa o Conselho de que encetará, na devida
altura , consultas com os Estados ACP;

c) recomenda ao Conselho que autorize a iniciar nego
ciações no âmbito do GATT.

2. Observações na generalidade
2.1 .

O Comité reconhece a qualidade do trabalho e

das propostas submetidas pela Comissão à aprovação
do Conselho .

2.2.

O Comité reconhece que o documento da

2.5 .
Contudo, o Comité não pode deixar de mencio
nar os pontos que lhe suscitam dúvidas e que podem
representar um escolho ou levantar obstáculos à criação
da organização comum dos mercados no sector da
banana .

2.6 .

Estes pontos dizem respeito :

— à concessão de uma derrogação ao abrigo do n9 5
do Artigo XXV do GATT,
— ao contingente consolidado a fixar em função da
evolução da procura no mercado,
— à organização dos produtores,
— ao estabelecimento do preço médio comunitário ,
— ao conceito de operador.
3 . Observações na especialidade
Os comentários que se seguem versam sobre aspectos
essenciais que, no entender do Comité, são de molde a
clarificar e a melhorar a proposta da Comissão .

Comissão vem colmatar uma enorme lacuna dado o

peso económico da banana no comércio e no consumo
dos países europeus .

3.1 .
Em relação à organização comum dos mercados
no sector das bananas, os pontos 45 e 46 da Exposição
dos Motivos que precede a proposta da Comissão levan
tam dois problemas :

2.3 . O Comité congratula-se, também, com o facto
de as propostas em apreço coincidirem com as orien

— um de ordem jurídica ,
— outro de ordem política .'

cado comunitário das bananas perante o horizonte de
1993 », em 9 de Dezembro de 1991 (*).

3.2.
O problema jurídico decorre da obrigação de
reunir uma maioria de dois terços para obter uma
derrogação ao abrigo do n9 5 do artigo XXV do GATT,
o que requer a obtenção de apoios exteriores às partes
contratantes e, consequentemente, negociações parale
las que pressupõem compensações .

tações que a sua Secção da Agricultura e Pescas havia
preconizado no relatório de informação sobre « O mer

f 1 ) Doe . CES 1012/91 final .
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3.3 .

O problema politico decorre do precedente. No

documento Dunkel ( Anexo 3 , Secção 1 , n? 1 ), o objec
tivo prosseguido é o de pôr termo às restrições quantita
tivas mantidas em virtude das derrogações concedidas
outrora no âmbito do GATT . Neste contexto, será

difícil que a CEE consiga obter uma derrogação para
as bananas .

3.4. Quanto ao contigentamento global das impor
tações de bananas provenientes de países terceiros, o
Comité não exclui a instituição de um sistema de con
trolo, acompanhado de um mecanismo de tutela da
produção comunitária caso o mercado interno registe
uma perturbação .
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3.11 . A indicação da quantidade global de « bananas
tradicionais ACP » deve ser complementada por uma
especificação de quantidades por regiões fornecedoras
no(s) ano(s)-base, tal como foi feito no artigo 12? relati
vamente aos produtores comunitários . De contrário,
existe o risco de que a quota atribuída aos países ACP
venha gradualmente a ser absorvida pelos produtores
continentais , potencialmente eficazes, em detrimento
dos produtores insulares, mais desfavorecidos .
4 . Conclusão

4.1 .
Convém estar vigilante quanto ao seguimento
que o Conselho, em especial, dará às propostas da
Comissão .

3.5 .
Convém salientar que o contingente consolidado
eventualmente obtido no GATT poderia , pelo facto de
ser intocável; levar à eliminação da banana comunitária
e da banana proveniente dos países ACP em benefício
da banana originária da zona dólar se, por qualquer
razão , a procura de banana tivesse uma redução supe
rior ao contingente adicional .

3.6 . A composição do Comité ad hoc proposto é
susceptível de criar desequilíbrios entre as categorias
profissionais do sector da produção e as da transfor
mação , do comércio, da distribuição e do consumo .
3.7 . As disposições referentes ao modo como será
fixado o preço médio europeu das bananas devem ser
definidas com mais precisão e de forma incontestável .
3.8 . A noção de operador ( artigos 189 e 19?) é vaga,
além de que falta elaborar a lista dos operadores .
3.9.
O Comité lamenta profundamente que o Regu
lamento respeitante às bananas dos países ACP ainda
não tenha sido publicado e recomenda à Comissão que
diligencie no sentido da sua publicação imediata .

3.10. O artigo 15? estabelece que as quantidades
exportadas pelos Estados ACP para a Comunidade em
1990 (ano em que vários países ACP foram atingidos
por um tufão) são a base de cálculo das importações
provenientes dos países ACP, ao passo que o artigo 12?
calcula a produção comunitária a partir de uma base
mais elevada . Ambas as quotas deveriam ser calculadas
a partir da mesma base, de preferência a média anual
de vendas na CEE durante os últimos três anos .

4.2 .
Qualquer atraso neste domínio irá dificultar a
realização do mercado único em 1 de Janeiro de 1993 ,
razão pela qual é necessário acelerar os trabalhos em
sede do GATT com vista a uma solução rápida .
4.2.1 .
Na hipótese de a data de 1 de Janeiro de 1993
vir a não ser respeitada para efeitos da aplicação da
organização comum dos mercados das bananas , deve
rão ser adoptadas pela Comissão medidas transitórias
eficazes, de forma que o mercado comunitário das
bananas se não constitua com prejuízo para os produto
res comunitários e dos países ACP .

4.3 .

É necessário que a Comissão clarifique certas

questões , designadamente no que se refere à garantia
de que o actual nível dos preços no consumidor será
mantido .

4.4.
O Comité apoia as propostas da Comissão
quanto ao fundo, sob reserva de certas questões sobre
as quais o Comité Económico e Social ainda não foi
consultado e, em especial , as propostas relativas às
ajudas estruturais e às ajudas compensatórias a conce
der aos produtores dos países ACP .

4.5 .

O Comité recomenda, em particular, que :

a) o rendimento do produtor comunitário (compen
sação do rendimento e cobertura da perda de recei
tas em resultado do arranque das plantações) seja
garantido , numa base mais duradoura, dadas as
condições peculiares da cultura (custo elevado, etc .);
b) o contingente de base seja fixado num nível que
garanta a protecção da produção comunitária e dos
países ACP tradicionais .

Feito em Bruxelas, em 25 de Novembro 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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ANEXO

ao parecer do Comité Económico Europeu

No decurso do debate foram rejeitadas as seguintes propostas de alteração, apresentadas nos termos do
artigo 40? do Regimento :

O texto do parecer da Secção passa , na totalidade, a ter a redacção que segue. É de referir que o conteúdo
do capítulo 1 coincide, em grandes linhas, com o texto do parecer da Secção. As modificações propostas a
este capítulo têm nomeadamente um objectivo sistematizador, pretendendo conferir ao parecer uma mais
lógica estrutura de argumentação .
« 1.

Síntese do documento da Comissão

1.1 . A conclusão do mercado único, em 1 de Janeiro de 1993, torna necessária a realização do mercado
interno no sector das bananas e exige, nomeadamente, o estabelecimento de um regime comum de importação
de banana na Comunidade .

1.2.

Para tal, apresentou a Comissão ao Conselho uma proposta de regulamento que estabelece uma

organização comum dos mercados no sector das bananas .

1.3 .
Da exposição dos motivos da proposta conclui-se que o objectivo da Comissão é o de instituir, à data
do início de funcionamento do mercado interno único, uma regulamentação para o sector das bananas
aplicável em toda a Comunidade. Tal regulamentação comunitária deverá, por outro lado, substituir as
regras diversas que têm até agora vigorado nos Estados-membros .

Da exposição dos motivos conclui-se igualmente que a Comissão pretende observar as seguintes condições :
— necessidade de manter a produção de bananas na CE,
— respeito dos acordos de Lomé,
— observância dos compromissos assumidos no âmbito do GATT,
— prosseguimento das importações de países terceiros,
— obtenção de um nível de preços ao consumidor razoável .

1.4.

A regulamentação agora proposta para o sector das bananas assenta nos princípios seguintes :

a) contingentação da importação de bananas provenientes de países terceiros, expressa num contingente de
base de 2 milhões de toneladas, a consolidar no âmbito do GATT, e num contingente adicional autónomo
( artigo 179);

b) um regime de parceria para a gestão de 30% do volume total dos dois contingentes, tendo em vista
incentivar o escoamento das bananas comunitárias e a tradicional importação a partir dos países ACP;
c) um regime de ajudas compensatórias aos produtores comunitários para obviar a eventuais perdas de
rendimento; diferentemente do sistema de subsídio por hectare, adoptado no quadro da política agrícola
revista, é instituído um sistema de subsídios para cobrir diferenças de receitas entre as bananas comunitá
rias e as importadas ;

d) um regime de ajuda estrutural para modernização do aparelho produtivo (artigo 10?);
e) uma cláusula de protecção que prevê a aplicação de medidas adequadas nas fronteiras externas da
Comunidade em caso de graves perturbações do mercado;
f) fixação de normas de qualidade para as bananas;

g) para facilitar a gestão da oferta de bananas comunitárias, são constituídas organizações de produtores,
bem como associações de produtores ou de organizações de produtores com vista à elaboração de
programas comunitários. O artigo 8? prevê ainda que as disposições a adoptar para este fim comportem
a possibilidade de tornar as regras estabelecidas por tais grupos de produtores extensíveis a não aderentes;
h) apoio financeiro da CE à concretização dos instrumentos referidos, tendo em vista as finalidades
enunciadas .

2. Observações na generalidade
2.1 .

O Comité tomou conhecimento da proposta da Comissão e entende dever aduzir as observações que

seguem .
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2.2. O Comité e de parecer que a realização do mercado interno no sector das bananas torna necessária
uma nova definição de políticas. Importa adoptar uma regulamentação comum, que substitua os regimes
díspares actualmente observados nos vários Estados-membros e que vão, por exemplo, da livre importação
à definição de uma percentagem ad valorem, à contingentação ou a um sistema de preferência para as
bananas comunitárias .

2.3 . Não é claro para o Comité que a solução para os problemas existentes neste sector tenha que passar
por uma tão minuciosa regulamentação do mercado como a que agora é proposta pela Comissão.
2.4.
A parte da produção comunitária de bananas no actual consumo da Comunidade é de cerca de 18% .
Esta percentagem sobe para 35% se adicionarmos a oferta proveniente dos tradicionais países ACP. O
mercado das bananas é, na sua maior parte (dois terços do total), ocupado pelas importações originárias de
países terceiros .

2.5 . O Comité está de acordo com que sejam elaborados, em benefício dos produtores comunitários de
bananas, programas de melhoramento das estruturas produtivas. Apoia igualmente a procura de uma
solução consensual que permita uma correcta aplicação do princípio — consagrado na política agrícola da
Comunidade — da preferência comunitária .
2.6. O Comité chama igualmente a atenção para os compromissos assumidos pela Comunidade para com
os Estados ACP, no âmbito da Convenção de Lomé (artigo 19, protocolo 5), relativamente ao comércio de
bananas .

2.7. Contudo, a organização de mercado agora proposta, que associa um rígido sistema de contingentação
e um complicado sistema de controlo do mercado, em nada se coaduna com a nova orientação da política
agrícola , que privilegia os mecanismos de mercado e a abertura aos países terceiros .

2.8 . A parte relativa da produção comunitária no mercado das bananas da Comunidade não legitima de
modo algum a sujeição deste mercado a um regime tão apertado em todo o território da CE . Um relatório
elaborado por dois colaboradores do Banco Mundial e recentememte publicado por esta instituição referia
-se às consequências negativas que a aplicação das disposições do regulamento proposto terá para os diversos

interessados. É nomeadamente referida a influência desfavorável sobre os preços ao consumidor. A par de
um aumento significativo dos preços (60-100% ), pode prever-se uma baixa do consumo nos países onde o

mercado é livre e o volume do consumo é superior em 30 a 50% ao dos países onde o mercado se encontra
sujeito a uma regulamentação mais rigorosa .
2.9.
Na opinião do Comité , o sistema de contingentação proposto não está de acordo com a tendência
geral de maior abertura no comércio mundial , que é o objectivo perseguido nas negociações do GATT. Não
se pode esperar que o GATT venha a aprovar esta proposta , como a Comissão considera necessário.

2.10.
O proposto regime de parceria previsto para 30% do contingente total colide não
disposições do Tratado CEE — designadamente com os artigos 39? a 43? e com os artigos
concorrência — mas também com o Direito geral : proibição de negócios com contrapartida
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias já condenou tal prática de contrapartida forçada
ção obrigatória de leite em pó desnatado em alimentos para animais).

só com as
relativos à
forçada. O
(incorpora

2.11 .
O Comité desejaria chamar a atenção para os aspectos da proposta que se prendem com a política
de concorrência . As propostas relativas à constituição de agrupamentos de produtores e outras associações
para promover a concentração da oferta devem ser examinadas à luz das disposições do Tratado CEE
respeitantes à concorrência . A incentivação e a legitimação de práticas de cartel não se harmonizam com a
letra e o espírito do Tratado CEE .

2.12. Pensa o Comité que é possível encontrar, para o problema do sector das bananas, uma solução mais
adequada do que a proposta pela Comissão. Tal solução poderia consistir na aplicação, em toda a
Comunidade, de um direito ad valorem sobre as importações de bananas originárias de países terceiros . Este
direito poderia inicialmente basear-se no direito de 20% que alguns Estados-membros já aplicam às
importações, sendo esse valor revisto ao cabo de um período de cinco anos à luz da situação então existente.
Com efeito, é de esperar que, nessa altura , sejam já suficientemente visíveis os efeitos positivos da ajuda
estrutural nas zonas produtivas comunitárias. Os Estados ACP deveriam ficar isentos de tal direito sobre
importações .

Este regime garantiria , conjuntamente com as ajudas à melhoria das estruturas produtivas, o respeito e a
aplicação do princípio da preferência comunitária . Mas permitiria também evitar novos problemas no âmbito
das negociações do GATT, assegurando, por outro lado, o nível da oferta a preços aceitáveis para o
consumidor .
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3 . Observações na especialidade
3.1 .

Artigo 2? — Normas de qualidade

Embora o estabelecimento de normas de qualidade seja um facto positivo em si, o Comité interroga-se sobre
os critérios que serão aplicados. Dada a heterogeneidade da oferta, será todavia muito difícil — se não
impossível — estabelecer critérios de qualidade que contribuam para a melhoria da qualidade das bananas
oferecidas aos consumidores . Estes não retirarão qualquer benefício de normas de qualidade que sejam, de
facto, meras normas comerciais .

3.2.

Artigo 8? — Restrições da concorrência

É de perguntar se as restrições da concorrência previstas no n? 2 deste artigo não colidem com as disposições
relevantes do Tratado CEE .

3.3 .

Artigo 17? — Contingentação

O proposto contingente de base de 2 milhões de toneladas é consideravelmente mais baixo do que o nível de

consumo actual . É de esperar que a venda conjunta de bananas comunitárias e dos países ACP no âmbito
daquele contingente venha a suscitar não poucos problemas. O regime de certificados de importação acabará
por ter um funcionamento autónomo e originará, em todo o caso, um agravamento de custos.
4.
Tendo em conta as observações supra, o Comité insta a Comissão a retirar a proposta relativa à
organização comum de mercado no sector das bananas, na sua forma actual , e a apresentar uma nova versão
na qual hajam sido tomadas em consideração as sugestões formuladas no presente parecer. »

Justificação

São muitas as objecções que seria possível aduzir à proposta da Comissão, que visa, ao abrigo dos artigos
42? e 43? do Tratado CEE, sujeitar o sector das bananas em 1992 a uma pesada organização de mercado ao
« velho estilo ». Algumas dessas objecções encontram-se expressas no próprio parecer; não obstante, conclui
-se — erradamente, na nossa opinião — que a proposta da Comissão deve ser aprovada. As principais razões
que militam contra a proposta são as seguintes :
A proposta da Comissão não se coaduna de modo algum com a nova orientação da política agrícola, que —
tendo como base as experiências recolhidas nas décadas recentes — atribui maior importância ao funciona
mento do mercado. Para defender uma produção relativamente reduzida, é imposta a toda a Comunidade
uma organização de mercado que sujeita a produção e o comércio a um apertado espartilho normativo,
associado a uma regulamentação das trocas comerciais que prevê uma contingentação muito rigorosa e a
exigência de certificados visando assegurar o escoamento das bananas comunitárias.

A proposta da Comissão colide com as disposições vigentes do GATT. Não é desejável — no contexto dos
actuais esforços para prosseguir a liberalização do comércio mundial — que a CEE apresente propostas de
sentido claramente proteccionista .

No interesse dos produtores comunitários de banana, e no de toda a Comunidade,, importa que a Comissão
proponha um texto que exprima, por forma diversa do agora apresentado, o objectivo consensual de organizar
o sector das bananas numa óptica comunitária, no contexto do mercado interno. O mecanismo agora
proposto para defender a produção comunitária de bananas não é, numa perspectiva de longo prazo, do
interesse dos produtores em questão. A proposta da Comissão terá como consequência, para toda a
Comunidade, a quase duplicação dos preços deste produto. Todas as partes seriam melhor servidas com
uma regulamentação que previsse a aplicação de um direito de importação e um tratamento preferencial da
produção própria (preferência comunitária), de que os Estados ACP poderiam igualmente beneficiar. O valor
deste direito de importação poderia ser negociado .
Não tem sentido, por outro lado, sobrecarregar o mercado interno com complexas regras burocráticas que
só podem prejudicar o funcionamento da economia de mercado.

Resultado da votação

Votos a favor : 35 , votos contra : 93 , abstenções : 12.

Inserir, a seguir ao ponto 3.7., um novo ponto com a seguinte redacção :

« A ajuda compensatória (artigo 12?) deve ser limitada no tempo e ter um carácter degressivo, tal como a
que é prevista, em proposta paralela , para as bananas dos países ACP. Deverá , por outro lado, ser elaborado
um plano detalhado que vise tornar competitivos quer os produtores comunitários, quer os dos países ACP,
tornando desnecessária a atribuição indefinida de subsídios à produção. »
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Justificação

A PAC encontra-se em processo de revisão gradual, que tem em vista a redução das subvenções à produção.
A proposta em análise é anómala, ao introduzir um novo regime da PAC e ao associar o pagamento à
quantidade de bananas produzidas . A longo prazo, é necessário ajudar os produtores comunitários a tornarem
-se competitivos e autónomos, sem necessitarem de tais subvenções.
Depois de a Secção ter discutido o parecer, foi publicada a proposta relativa aos Estados ACP. Para as
bananas dos países ACP, esta proposta prevê a concessão de ajudas, mas de base degressiva . Tal solução
afigura-se razoável na perspectiva dos interesses globais da Comunidade, mas, para garantir a justiça e a
equidade, as ajudas a produção comunitária deveriam ter o mesmo carácter.
Resultado da votação
Votos a favor : 40, votos contra : 68 , abstenções : 7 .

Aditar um novo ponto 3.11 .
A redacção é a seguinte :

« A elegibilidade para as ajudas compensatórias deveria depender de as organizações de produtores ou,
quando fosse o caso, os produtores individualmente considerados limitarem a comercialização a quantidades
pré-estabelecidas , de preferência a média das respectivas vendas dos últimos três anos. »
Justificação

Para assegurar a contenção da despesa da PAC e a conciliação dos interesses dos produtores de banana da
CE , dos países ACP e da zona do dólar , é necessário garantir que a comercialização de banana na CE
estabilize . Embora as ajudas compensatórias se apliquem a quotas , os rendimentos relativamente elevados
conseguidos nelas poderão tornar rentável vender a produção excedente aos preços muito mais baixos que
serão praticados nos mercados comunitários.
Resultado da votação
Votos a favor : 36, votos contra : 77, abstenções : 9.
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Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa a um financiamento adicional do
terceiro programa-quadro de actividades comunitárias no domínio da investigação e do
desenvolvimento tecnológico (1990 a 1994) f 1)
(93/C 19/27)

Em 18 de Agosto de 1992, nos termos do artigo 130° Q do Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia, o Conselho decidiu consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada .

Visto o prazo assinado pelo Conselho, o Comité Económico e Social decidiu designar relator
-geral T. Roseingrave, com a incumbência de preparar os correspondentes trabalhos.
Na 301a reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.
1 . Introdução
1.1 .
O Terceiro Programa-Quadro de actividades
comunitárias no domínio da investigação e do desenvol
vimento tecnológico ( 1990-1994) foi adoptado por deci
são do Conselho em 23 de Abril de 1990 (2), tendo-se o
Comité pronunciado sobre o mesmo assunto em 15 de
Novembro de 1989 (3).
1.2.
Em conformidade com o artigo 130° 1 do Tra
tado CEE, o Programa-Quadro retoma o conjunto das
actividades desenvolvidas pela Comunidade em com
plemento das acções empreendidas a nível dos Estados
-membros, na procura dos objectivos que lhe foram
fixados em matéria de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico e que se encontram definidos no
artigo 130° F do mesmo Tratado .

1.3 . O Programa-Quadro fixa os objectivos científi
cos e técnicos que deverão ser atingidos no período
previsto, define as respectivas prioridades, traça em
grandes linhas as acções previstas , estabelece a verba

1.6. Para alem das referidas seis acções, prevê-se uma
acção centralizada « relativa à difusão e à valorização
dos conhecimentos adquiridos no âmbito dos progra
mas específicos de investigação e de desenvolvimento
tecnológico da Comunidade » que foi objecto de decisão
do Conselho de 29 de Abril de 1992 (4).
1.7.
A decisão do Conselho de 23 de Abril de 1990
fixou em 5 700 milhões de ecus o montante da verba

considerada necessária para a realização do Terceiro
Programa-Quadro, a cargo do orçamento comunitário ,
dos quais 2 500 milhões de ecus destinados ao período
de 1990 a 1992 e 3 200 milhões de ecus a 1993 e 1994 .

Nos termos do n? 4 do artigo 19 da decisão do Conselho,
este último montante destinar-se-ia ao financiamento

das acções iniciadas no período de 1990 a 1992.

1.8 . Ao adoptar um novo Programa-Quadro para o
período de 1990 a 1994, articulado com o Segundo
Programa-Quadro de 1987 a 1991 , o Conselho seguira
o princípio de uma « programação gradual » das activi
dades comunitárias no domínio da I&DT que o próprio
Comité aprovara igualmente no parecer que emitira
sobre o mesmo assunto .

considerada necessária e as modalidades de partici

pação financeira da Comunidade no programa global
bem como a sua distribuição entre as diferentes acções
( n9 1 do artigo 130° I do Tratado CEE ).

1 .4.
O Terceiro Programa-Quadro prevê a realização
de seis acções comunitárias de investigação e de desen
volvimento tecnológico, definidas de forma pormenori
zada nos anexos I e II da decisão do Conselho, no

âmbito das quais serão desenvolvidos 15 programas
específicos .

1.5 . Os programas específicos constituem o principal
instrumento de aplicação do Programa-Quadro e, de
acordo com o disposto no artigo 1309 K do Tratado,
definem as modalidades de realização, fixam a sua
duração e indicam os meios considerados necessários .

0 ) JO n? C 225 de 1 . 9. 1992, p. 9.
(2) JO n? L 117 de 8 . 5. 1990, p. 28 .
(3 ) JO n? C 56 de 7. 3 . 1990, p. 34.

1.8.1 . Encontra-se assim assegurada a continuidade
indispensável à realização dos trabalhos de investigação
bem como a possibilidade de reorientação das priorida
des nesta matéria em função da experiência e da evo
lução das necessidades .
1.9 .
Segundo este princípio , o financiamento do Ter
ceiro Programa-Quadro deveria ser progressivamente
reduzido em 1993-1994, prevendo-se a adopção de um
Quarto Programa-Quadro que deveria englobar o pe
ríodo de 1993 a 1997 .

2 . Justificação da proposta da Comissão
2.1 .
Diversos factores contribuíram porém para pôr
em causa estas previsões, nomeadamente a ausência de
um novo quadro financeiro comunitário para o período
de 1993-1994, a complexidade do processo decisional

(4) JO n? L 141 de 23 . 5 . 1992, p . 1 .
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— notou a necessidade de reflectir tanto quanto

em matéria de investigação e ainda as incertezas relati
vas à adopção do Quarto Programa-Quadro.

possível o equilíbrio proporcional existente
entre as actividades estabelecidas no âmbito

do Programa-Quadro e concordou que seria
2.2.

necessário realizar antes do Conselho de
Dezembro um trabalho adicional de forma a

Na Comunicação intitulada «A investigação

pós-Maastricht : um balanço, uma estratégia » [doe.

identificar os programas especialmente impor
tantes que se defrontam com problemas de
financiamento específicos . »

SEC(92) 682 final de 9 de Abril de 1992 ], a Comissão
analisa e sublinha os riscos de uma redução dos recursos
disponíveis para o financiamento das acções comunitá
rias de I&DT em 1993 e 1994 e, em consequência ,

( Ver Comunicação à Imprensa 9036/92 —

de uma ausência de continuidade das actividades de

Press 173 .)

investigação .

2.3 .
Com base na análise da evolução do Terceiro
Programa-Quadro bem como dos programas específi

cos aplicados no âmbito do Segundo Programa-Quadro
1987-1991 , a Comissão propôs um aumento do mon
tante global da verba destinada ao Terceiro Programa
Quadro, acompanhado de uma redistribuição dos
recursos complementares pelos diferentes programas
específicos .

2.4 .

Na reunião de 29 de Abril de 1992, o Conselho

3 . Considerações gerais

3.1 .
O Comité expressou por diversas vezes a sua
opinião de que há motivos de preocupação devido
ao período de tempo considerável que é necessário à
adopção e à execução efectiva do Programa-Quadro e
sublinhou o risco de descontinuidade na execução dos
programas de I&DT específicos, que será prejudicial a
todo o esforço comunitário de investigação. O Comité
sublinhou também que certeza e continuidade são facto
res essenciais para o desenvolvimento da investigação .

« Investigação », tendo em conta, nomeadamente, a refe
rida Comunicação , convidou a Comissão a apresentar,
o mais rapidamente possível , propostas relativas ao
Quarto Programa-Quadro e, se necessário, a fim de
evitar uma ruptura de meios , a apresentar o Terceiro
Programa-Quadro, tendo em conta a avaliação relativa
ao Segundo Programa-Quadro e a necessidade de garan
tir a continuidade das actividades de investigação bem
como os debates a nível do Conselho .

2.5 . Aplicando pela primeira vez as disposições do
n9 2 do artigo 1309 1 do Tratado que prevê que o
Programa-Quadro possa ser adaptado ou completado
em função da evolução da situação, a Comissão propõe
um artigo único onde se prevê o aumento de
1 600 milhões de ecus das verbas destinadas ao Terceiro

Programa-Quadro a distribuir pelas diferentes activida
des de investigação tal como é indicado no anexo à
proposta de decisão .

2.6 .

Na reunião de 12 de Outubro p.p ., o Conselho

de Ministros da Investigação :

« — concordou que (...) poderia, em princípio, ser
justificada a concessão de um financiamento
adicional ao Terceiro Programa-Quadro de
forma a garantir a continuidade das activida
des comunitárias de I&DT, dependendo este
no entanto da definição das perspectivas finan
ceiras para 1993-1997 ,

— sublinhou a importância da manutenção da
continuidade dos objectivos fixados pelo Ter
ceiro Programa-Quadro e pelos seus progra
mas específicos,

3.2 .
No parecer sobre a proposta de decisão do Con
selho que adapta o Segundo Programa-Quadro sobre
as actividades comunitárias no domínio da investigação
e do desenvolvimento tecnológico de 3 de Julho de

1991 í 1 ) , o Comité considerou que não é de excluir a
hipótese de que uma situação semelhante àquela que a
presente proposta visa remediar — i.e . atrasos na
adopção dos programas específicos no âmbito do Ter
ceiro Programa-Quadro e um financiamento insuficie
nte do Segundo Programa-Quadro ( 1987-1991 ) —
venha a reproduzir-se no futuro, a menos que o mon
tante de dotações considerado anualmente necessário
para a execução dos programas específicos seja progra
mado em conformidade .

3.3 . O atraso na adopção do Terceiro Programa
-Quadro e dos programas específicos foi um dos facto
res principais do aparecimento de uma situação em que
se afigura necessário um financiamento adicional . O
Terceiro Programa-Quadro só foi adoptado depois de
Abril de 1990 e os programas específicos , lentamente,
após essa data , tendo o relativo ao capital humano e à
mobilidade sido apenas adoptado em Março último .

3.4.

É infelizmente provável que o novo processo

legislativo no domínio de I&DT previsto pelo Tratado
da União Política , quando entrar em vigor, conduza a
atrasos semelhantes na adopção e execução do Quarto
Programa-Quadro .
3.5 .
O Comité teria considerado desejável que a
adopção do conceito de programas-quadro « rotativos »

(') JO n9 C 269 de 14. 10. 1991 , p . 24.
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tivesse ajudado a garantir a continuidade essencial do

4.2.3.1 .

trabalho e a reduzir o período de tempo necessário à
adopção e execução dos programas de investigação

afirma poderem ser aditados no contexto das « activida

específicos .

Os 45 milhões de ecus anuais que a Comissão

des de promoção, apoio e monitorização » (APAS) e
considera geradores de outras possibilidades de acção
no domínio da investigação podem , em virtude das suas
condições, não preencher totalmente as necessidades .

3.6 .
O Comité lamenta que este conceito se tenha
desenvolvido com extrema lentidão embora se congra
tule com a afirmação da Comissão de que teve como
resultado « algumas vantagens notáveis ». O Comité
gostaria de ser informado sobre as mesmas .

3.7 .
O Comité estima que a necessidade do financia
mento adicional agora proposto pode também ser em
larga medida atribuída à Decisão do Conselho ,
aquando da adopção do Terceiro Programa-Quadro,
de fixar a dotação total em 5,7 mil milhões de ecus em
vez dos 7,7 mil milhões de ecus propostos pela Comis
são . Esta proposta foi então apoiada pela Comissão .

4.2.3.2 .

O Comité recomenda um financiamento adi

cional que, embora possa ser proporcionalmente redu
zido, poderá ser vital para a manutenção da força e
continuidade do programa de crescimento, o qual pode
ria por outro lado ser seriamente afectado por uma
insuficiência de recursos antes da adopção e execução
do Quarto Programa-Quadro.
4.2.3.3 .

O impacte desta insuficiência de recursos

teria consequências particularmente graves para os cien
tistas dos países em desenvolvimento .

4.1 .
O Comité aprova o reforço das actividades de
investigação e desenvolvimento tecnológico integradas
no Terceiro Programa-Quadro e recomenda ao Con
selho que adopte a proposta da Comissão relativa a um

4.2.4.
Uma recomendação idêntica é feita em relação
ao programa « Ciências e tecnologias marinhas », para
o qual a Comissão não prevê qualquer aumento dos
fundos concedidos . Este facto não parece compatível
com a afirmação da Comissão de que « apenas 37 % das
boas e excelentes propostas puderam ser financiadas »
(parágrafo 19 da exposição de motivos) na sequência
dos dois anteriores convites para apresentação de pro

financiamento adicional .

postas .

4.2 .
Essa aprovação e compatível com as opiniões
expressas pelo Comité, nomeadamente no parecer sobre
a proposta da Comissão relativa ao Terceiro Programa
- Quadro ( ver nota de pé-de-página n? 3 , p . 106), sendo
-lhe também aplicáveis os comentários constantes do
presente parecer sobre a opção da Comissão de aumen
tar os recursos correspondentes aos diversos programas
específicos de uma forma modular e não linear de forma
a atingir os objectivos de cada um dos programas (ver

4.2.5 .
O financiamento adicional proporcionalmente
elevado concedido às actividades de investigação no
domínio da Energia , em particular ao programa « Ener
gias não nucleares », é compatível com a opinião expres
sa pelo Comité em vários pareceres emitidos anterior

4 . Exame da proposta da Comissão

anexo I ).

4.2.1 .
O Comité aceita a razão dada para o facto de
não ter sido previsto um financiamento adicional para
os programas específicos sobre ( 1 ) « Medições e
ensaios » e (2) « Capital humano e mobilidade », ou seja,
o facto de só agora os programas começarem a ser
executados .

4.2.2 .
Pela mesma razão o Comité aceita que não
haja sido proposto qualquer financiamento adicional
para o programa específico no domínio da investigação
em « Biomedicina e saúde », dado que o processo de
selecção subsequente ao primeiro convite para apresen
tação de propostas, lançado em Outubro de 1991 , ainda
não está concluído .

4.2.3 .
Embora o programa específico no domínio das
« Ciências e tecnologias da vida para os países em

mente .

4.2.6 .

O

Comité também

considera

aceitável

o

aumento proposto para o programa Ambiente .

5 . Outras observações
5.1 .
Ao apresentar as propostas em apreço , a Comis
são afirma ter tido em conta não só os progressos
registados na concretização das diversas actividades de
investigação, mas também várias orientações estratégi
cas que deverão fundamentar uma futura acção no
domínio da I&DT . Estas orientações estratégicas fun
damentarão a Proposta da Comissão relativa ao Quarto
Programa-Quadro para o período 1994-1998 , que

deverá ser apresentado no princípio de 1993 .
5.2 . A Comissão parece atribuir à sua Comunicação
«A investigação pós-Maastricht : um balanço , uma
estratégia », citada no ponto 2.2 supra , o estatuto de
política comunitária aceite, facto que o Comité consi
dera ser prematuro .

desenvolvimento » se encontre num estádio inicial , a

Comissão prevê uma « pressão » resultante do aumento
substancial das propostas apresentadas pelos cientistas
dos países em desenvolvimento .

5.3 .
O Comité assinala que a proposta em apreço
não dará origem a modificações substanciais no equi

25 . 1 . 93

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

líbrio existente entre as várias linhas de acção cobertas
pelo Terceiro Programa-Quadro tal como foi aprovado
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das ». ( Ver Comunicação a Imprensa 9036/92 — Press
173 .)

pelo Comité .

5.3.1 . O Comité aprova assim a conclusão adoptada
pelo Conselho de Ministros da Investigação na reunião
de 12 de Outubro de 1992 de « convidar a Presidência

a procurar obter um acordo em relação a uma distri
buição que respeite mais esse equilíbrio tendo no
entanto em conta as áreas particularmente necessita

5.4.
O apoio do Comité a proposta da Comissão
relativa ao financiamento adicional não deve por outro
lado ser interpretado como uma aprovação das orien
tações para o próximo programa-quadro, ou do con
teúdo desse programa , que ainda não foi examinado
pelo Comité .

Feito em Bruxelas , em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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ANEXO /

ao parecer do Comité Económico e Social

Programa-Quadro de actividades comunitárias no domínio
da investigação e do desenvolvimento tecnológico ( 1990 a 1994)

Repartição dos fundos considerados necessários para a realização das
diversas acções previstas
(em milhões de ecus)
2

Total

3

2 221

625

2 846

28

1 352
489

430
77

1 782
566

32
16

380

118

498

31

888

281

1 169

32

e dos materiais

748

281

1 029

38

— Medições e ensaios

140

0

140

0

Ambiente

518

136

654

26

— Ambiente

414

136

550

33

— Ciências e tecnologias marinhas

104

0

104

0

741

148

889

20

164

55

219

33

333
133

93

426

30

0

133

0

111

0

111

0

814

410

1 224

50

157
199
458

180

337

115

60

259

30

170

628

37

518

0

518

0

5 700

1 600

7 300

28

1

I.

TECNOLOGIAS SEMINAIS

1 . Tecnologias da
informação e das comunicações

— Tecnologias da informação
— Tecnologias das comunicações
— Desenvolvimento de
sistemas telemáticos de

interesse geral
2 . Tecnologias industriais e dos
materiais

— Tecnologias industriais

II . GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS
3.

4 . Ciências e tecnologias da vida
— Biotecnologia
— Investigação agrícola e
agro-industrial
— Investigação biomédica e saúde
— Ciências e tecnologias da
vida para os países em
desenvolvimento

5 . Energia

— Energias não nucleares
— Segurança da cisão nuclear
— Fusão termonuclear controlada

III . VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
INTELECTUAIS

6. Capital humano e mobilidade
— Capital humano e mobilidade
Total

( 1 ) Decisão 90/221 /Euratom , CEE de 23 . 4 . 1990 — JO n° L 117 de 18 . 5 . 1990 , p . 28 .
(2 ) Financiamento adicional proposto .
( 3 ) Aumento em % .
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ANEXO 11

ao parecer do Comité Económico e Social

No decurso do debate, foi rejeitada a seguinte proposta de alteração ao projecto de parecer, apresentada nos
termos do Regimento :
Pagina 7

Inserir o seguinte novo ponto :

« 4.2.7 . O CES solicita à Comissão uma atribuição mais linear e menos selectiva das ajudas financeiras , com

uma margem máxima de afastamento da ventilação linear média óptima da ordem dos 15% , excepto em
relação a uma actividade do 39 Programa-Quadro que se tenha iniciado muito recentemente, envolvendo
portanto uma despesa reduzida — ou seja , Medições e ensaios e Capital humano e mobilidade. »
Justificação

A alteração tem a sua razão de ser no facto de a repartição proposta pela Comissão ser muito selectiva, o
que criará problemas jurídicos durante o processo de aprovação das dotações em causa, em especial nos
casos em que não houver unanimidade entre os Estados-membros .
Resultado da votação
A favor : 26 votos ; contra : 29 votos ; abstenções : 8 votos .

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à protecção dos consumidores
em matéria de contratos negociados à distância ( ! )
(93 /C 19/28 )

Em 10 de Junho de 1992, o Conselho decidiu , nos termos do artigo 1009 A do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada .
A Secção do Ambiente, da Saúde Pública e do Consumo , incumbida de preparar os trabalhos
nesta matéria , emitiu parecer em 4 de Novembro de 1992. Foi relator Roberto Bonvicini .
Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou , por ampla maioria , com 5 abstenções , o seguinte parecer.
1.

Antecedentes

1.1 .
A proposta de directiva em exame insere-se no
contexto da política de protecção dos consumidores e
é fruto de um longo processo de consulta com as
associações de consumidores e as organizações profis

que estas se dotem de códigos de conduta que integrem
as normas mínimas sobre pontos específicos .

sionais do sector ( Conselho Consultivo dos Consumido

res e Comité do Comércio e da Distribuição ).

1.3 .

1.2 .
Com base nas discussões havidas, apresenta a
Comissão uma directiva-quadro definindo normas
mínimas de protecção, acompanhada de uma recomen
dação (2) às organizações profissionais no sentido de

que a regulamentação dos aspectos sensíveis (solicitação
para contratar e protecção da privacidade do consumi

(•) JO n? C 156 de 23 . 6 . 1992, p . 14.
(2) JO n? L 156 de 10. 6. 1992.

Trata-se de uma via intermedia , que permite

dor, sistemas e técnicas de promoção, garantia finan
ceira , direito de resolução e reembolso de pagamentos
antecipados), tenha carácter voluntário, sem deixar de
garantir, porém, a existência de um quadro regulamen
tar de referência para defesa dos consumidores .
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explícito o carácter de harmonização mínima da direc
tiva ficariam salvaguardadas disposições de protecção
mais favoráveis .

2.1 .
Na « Exposição de Fundamentos », a Comissão
analisa em pormenor o sector da venda à distância ,
especialmente desenvolvido em alguns Estados-mem
bros (Alemanha, França, Reino Unido), e faz uma
resenha da legislação adoptada desde 1987.

2.2. Se bem que relativamente « jovem », o sector da
venda à distância encontra-se em plena expansão por
recorrer às novas tecnologias de comunicação e apre
senta características próprias que o distinguem das for
mas mais tradicionais de venda a domicílio e de venda

por correspondência, cujo volume de negócios é já
considerável .

2.3 .

Valendo-se da flexibilidade inerente as novas

técnicas de comunicação , mesmo as pequenas e médias
empresas, não tendo filiais no estrangeiro, podem diri
gir-se mais directamente aos consumidores de outros
Estados-membros, alargando deste modo as suas possi

3.4.
Particularmente sensível e a questão da garantia
financeira , diversamente regulamentada nos Estados
- membros , podendo ir da proibição total ou parcial de
exigir pagamento antecipado ao consumidor (Bélgica ,
Portugal , Países Baixos ) à instituição de fundos de
garantia alimentados pelas empresas do sector no que
se refere aos anúncios publicados na imprensa (Reino
Unido). Outras soluções consistem no recurso a seguros
ou ao depósito obrigatório de determinada quantia ,
ou ainda a sanções destinadas a proteger as partes
contratantes .

3.5 .
Essas sanções , que deveriam ter sempre como
ponto de referência a quantia cativa a título de depósito,
deveriam uma redução parcial ou um aumento em
percentagem a acordar . Essa percentagem deveria ser
de acordo com o lesado .

bilidades de escolha .

2.4. A importância do sector é, pois, já considerável .
Com a expansão das técnicas de venda electrónica,
tudo indica que o sector continue a desenvolver-se
rapidamente, na medida em que estas técnicas podem
ser utilizadas por uma multiplicidade de empresas de
bens e serviços .

3 . Considerações gerais

3.1 .
A existência de regulamentação que promova a
confiança no sistema de vendas à distância interessa
não só aos consumidores , que querem ser protegidos,

mas também às próprias empresas do sector, na medida
em que as torna mais credíveis e, consequentemente,
lhes permite aumentar o volume de negócios.
3.2 .

3.6 .
Em suma , se a diversidade de praticas e de
tradições pode dificultar a elaboração do instrumento
comum ideal , aconselhando a que se deixe, por enquan
to , a regulamentação desta questão para os códigos de
conduta facultativos, o princípio da segurança finan
ceira das partes contratantes deve, no entanto , ser salva
guardado .

3.7 .
Nesta base , o Comité considera que uma direc
tiva comunitária que defina garantias mínimas de pro
tecção do consumidor é o instrumento mais adequado,
mas solicita que, a título de princípio, se faça , nos
considerandos , referência a alguns elementos constantes
da recomendação, em especial, ao princípio de que
importa prevenir o consumidor dos riscos financeiros
do incumprimento do contrato e protegê-lo contra prá
ticas fraudulentas, prejudiciais não só para o próprio
consumidor mas também para todo o sector .

Trata -se, além disso, de um sector que, graças

às novas técnicas de comunicação, se presta particular
mente a um desenvolvimento transnacional . Desta

forma, proporcionará ao consumidor uma gama mais
vasta de produtos, mas importa que o faça sem prejuízo
de lhe assegurar o maior nível de protecção. A actual
fragmentação legislativa contrasta com o funciona
mento do mercado único e justifica a adopção do
artigo 1009 A como fundamento jurídico.

3.3 .

A harmonização, a nível comunitário, das dis

posições de protecção nesta área é, de facto muito
oportuna, na medida em que as legislações nacionais
não conseguem abarcar todos os problemas dos consu
midores em negociações transnacionais. Tornando

3.8 .

É óbvio que, se a directiva for acompanhada de

uma recomendação relativa aos códigos de conduta ,
deve garantir-se uma informação correcta dos consumi
dores sobre o conteúdo dos códigos elaborados pelas
associações profissionais, recorrendo à colaboração das
organizações dos consumidores .

3.9 .

O direito de resolução, previsto expressamente

no artigo 119, é exercido durante o período de reflexão
de que o consumidor dispõe, incondicionalmente , nas
transacções à distância , sendo distinto da possibilidade
de rescindir o contrato volvido o período de reflexão
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por inadimplemento de cláusulas contratuais ou prati
cas fraudulentas .

3.10.
Em relação a este último aspecto , recorre-se,
evidentemente , à legislação sobre práticas comerciais
desleais e à publicidade enganosa . A obrigação de leal
dade deve incidir na identidade da coisa oferecida ( se
móvel ) e a identificação da origem, proveniência , quan
tidade ou qualidade da própria coisa em relação ao que
fora declarado ou contratado; sobre a genuinidade das
mercadorias comercializadas, no caso de produtos ali
mentares ; sobre a designação, a marca ou sinais distinti

vos do produto, os quais não podem, em caso algum,
induzir em erro o consumidor quanto à origem , prove
niência e qualidade do produto ou da prestação de
serviço .

3.11 . É no âmbito dos códigos de conduta que se
poderão resolver os problemas específicos dos produtos
e serviços oferecidos, bem como os das técnicas de
vendas .

4. Observações na especialidade

4.1 . Em relação às definições constantes do artigo 29,
cabe precisar que os contratos visados são unicamente

os que têm origem numa solicitação, acompanhada ou

N9 C 19 / 113

do « acordo preliminar » ou da « manifestação de
recusa » (« Mail Preference Service », no Reino Unido,
ou « Stop Publicité », em França ).
4.4.
Quanto à informação a fornecer ao consumidor
no acto da solicitação para contratar ( artigo 69), haveria
toda a conveniência em prever informações sobre a
eventual existência de modalidades de garantia e , desig
nadamente, sobre a existência de eventuais « cláusulas »

relacionadas com o incumprimento ou a execução
tardia .

4.5 .
O preceito segundo o qual a ausência de resposta
não equivale a aceitação , previsto no artigo 8 ", reveste
-se de extrema importância para impedir possíveis abu
sos . Seria , porém , mais vincadamente assertivo conside
rar nula qualquer indicação em contrário , isto é , que a
ausência de resposta significaria consentimento .
4.6 .
Nas informações a fornecer no acto de execução
do contrato ( artigo 109) seria necessário mencionar
expressamente as condições de garantia . Seria , além
disso , de toda a conveniência que as informações fossem
fornecidas numa língua perfeitamente compreensível
para o adquirente . O que está previsto na proposta ,
isto é , que as informações sejam fornecidas na mesma
língua em que é feita a solicitação , poderá não proteger
suficientemente o consumidor .

não de mensagem publicitária , e não os contratos que

nascem de uma « procura » ou de um pedido proveniente
de um único utilizador relativamente ao fornecimento

de bens ou de serviços, como é frequente sobretudo no
comércio retalhista .

4.2 .

Útil é também a definição de consumidor como

alguém que age a título pessoal ou com « fins ... alheios
à sua actividade profissional ».

4.3 . Particularmente importante é o respeito da
esfera privada do consumidor, previsto no artigo 49,
designadamente no que respeita às pessoas idosas e
aos menores, mais expostos a formas indevidas de
solicitação. O consumidor que disso tenha manifestado
vontade deve ser preservado da solicitação indesejada,
como sucede em alguns Estados-membros com expe
riência na área da protecção dos consumidores através

4.7 .
Verifica -se que o prazo mínimo de 7 dias para
a resolução do contrato , previsto no artigo 1 1 '?, é infe
rior ao período de reflexão usual na República Federal
da Alemanha e no Reino Unido , países em que a venda
à distância se pratica em maior escala e há mais tempo .
Será de desejar que as legislações nacionais se inspirem
nas experiências mais avançadas . Importa , além disso ,
que haja uma harmonização do método de cálculo do
número de dias ( inclusão ou não dos dias feriados ).
4.8 .
O Comité congratula-se com o reconhecimento ,
em acordo com as legislações nacionais , às organizações

profissionais e às associações de consumidores do
direito de agirem judicialmente ( n9 2 do artigo 139) e
com a protecção dos consumidores que é assegurada

por força do carácter imperativo, irrenunciável , das
disposições da Directiva em apreço ( artigo 149).

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susannc TIEMANN
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Parecer sobre as organizações económicas e sociais nos países da Europa Central e Oriental :
mecanismos consultivos

(93 / C 19/29)

Por ofício de 2 de Junho de 1992, a Comissaria Vasso Papandreou convidou, em nome da
Comissão, o Comité Económico e Social a elaborar um parecer sobre as Organizações
Económicas e Sociais nos Países da Europa Central e Oriental : Mecanismos de Consulta .

A Secção das Relações Externas, da Política Comercial e do Desenvolvimento, encarregada
de preparar os trabalhos sobre esta matéria , emitiu parecer em 5 de Novembro de 1992, com
base no relatório introdutório do relator E. Masucci e do co-relator B. Pompen .

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou , por unanimidade, o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1 . Em princípios de 1992, o Comité, por intermedio
do seu Presidente, recordou , por escrito, à Comissão a
proposta por si apresentada — incluída no ponto 4.9
do aditamento a parecer de 26 de Setembro de 1991
sobre as « Relações da Comunidade Europeia com os
países da Europa Central e Oriental » — de « prever,

b) organizou uma audição de dois dias com represen
tantes dos parceiros sociais e dos meios socioeconó
micos dos seguintes países : Bulgária , Checoslová
quia , Polónia , Roménia e Hungria .

posto por membros do próprio Comité e por membros
de organismos análogos dos países associados ».

1.4.
Na audição , realizada na sede do Comité Econó
mico e Social , em 29 e 30 de Setembro de 1992, partici
param cerca de 35 representantes de organizações socio
profissionais dos cinco países, os respectivos represen
tantes diplomáticos, numerosas organizações europeias

1.1.1 . A Comissão respondeu seguidamente através
dos Comissários Frans Andriessen e Vasso Papandreou,
registando a sugestão « com interesse » (carta do Comis
sário Frans Andriessen , datada de 26 de Junho de 1992)
e declarando-se de acordo com a proposta de instituir
« um mecanismo consultivo que, além disso, deverá ser

1.5 . Foram feitas aos participantes algumas pergun
tas concretas relacionadas com as questões às quais o
parecer deve dar resposta e que permitirão também
traçar um quadro da situação o mais próximo possível

no âmbito institucional , um comité consultivo com

previsto oficialmente nos acordos que serão negociados
no futuro » (carta da Comissária Vasso Papandreou ,
datada de 23 de Junho de 1992). Esse órgão consultivo
— à semelhança da composição do Comité Económico
e Social — deverá ser representativo de todas as organi
zações económicas e sociais .

e internacionais .

da realidade .

2 . Considerações gerais

2.1 .

1.2 . A Comissão, além disso, solicitou ao Comité que,
até ao Outono , formulasse um parecer sobre as « possi

bilidades que se poderão utilizar para reforçar as
relações estruturadas entre representantes dos emprega
dores e dos trabalhadores » (carta da Comissária Vasso

Papandreou, datada de 2 de Junho de 1992).

A análise contida no relatório anexo — baseada

nos dados disponíveis e nas respostas das organizações
socioprofissionais ao questionário enviado — e a
audição dos parceiros sociais dos PECO , realizada em
29 e 30 de Setembro de 1992 , confirmam algumas
preocupações sobre o processo de construção de uma
economia de mercado nos PECO e as suas incidências

sociais e incertezas sobre o modelo de sociedade que se
tem vindo a impor . O processo assume, todavia , formas

1.3 .

Para poder responder com conhecimento de

causa , o Comité :

diversas conforme os países . É, por conseguinte, difícil
extrair conclusões que se possam adaptar com exacti
dão a cada um dos países em causa .

a ) ilustrou os principais aspectos que caracterizam a

situação social e económica nos países em apreço,
baseando-se, entre outros elementos, nas reacções

dos parceiros sociais e das associações de categorias
profissionais dos países interessados a um questio
nário que lhes foi apresentado (a análise desses
aspectos está contida no relatório anexo ao presente
parecer);

2.2 . As terapias de choque e o período limitado para
a realização de uma economia de mercado , para além
de terem favorecido a recessão e sujeitado a dura prova
as expectativas criadas com o regresso à democracia ,
revelaram-se pouco realistas, uma vez que a reforma
durará muito tempo , e a capacidade para absorver as
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graves incidências sociais é limitada . Esta consideração,
no entanto , não deve ser, de modo algum , confundida
com as posições dos grupos dirigentes , sejam eles políti
cos ou económicos , oriundos dos ex-partidos comunis
tas e dos órgãos de gestão das empresas públicas , que ,

por razões diferentes, levantam obstáculos às -reformas
económicas e manipulam o descontentamento popular .
A transição de uma economia planificada para uma
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dores , nem as organizações dos trabalhadores e dos
empregadores ou às relações laborais .
2.5.2 .
Ora , entre os objectivos dos acordos, afirma
-se a vontade de integrar os PECO economicamente, a

fim de salvaguardar a paz e a estabilidade, e deixa -se
transparecer a meta da União Política .

economia de mercado tem-se revelado muito mais lenta

e difícil do que o previsto e atingiu um ponto crítico
caracterizado pelos seguintes fenómenos : diminuição
do PIB, queda da produção agrícola e industrial e
deterioração da balança comercial , explosão dos preços
ao consumidor, diminuição dos salários reais e do nível
de vida e aumento da dívida externa total e do desem

2.5.3 .
Como base desta integração , reafirma-se uma
série de princípios fundamentais : a democracia plura
lista , o Estado de direito , os direitos do Homem e as

liberdades fundamentais , os princípios da economia de
mercado e a justiça social .

prego .

2.3 . A privatização das empresas públicas e os conse
quentes processos de reestruturação estão apenas no
seu início, ao passo que são ainda insuficientes os
fundamentos jurídicos do que são alguns dos elementos
-chave de uma economia de mercado, isto é, a proprie
dade, o comércio e as relações laborais .

2.5.4. Além disso, o Conselho Europeu, nas suas
Conclusões de Lisboa, em 26-27 de Junho de 1992,
afirma que « a cooperação centrar-se-á sistematica
mente no apoio aos esforços para preparar a adesão à
União dos países que a pretendem ».
2.5.5 .

Não dá , porém, realce a um passo importante

do « Relatório da Comissão sobre os Critérios e Con

dições de Adesão dos Novos Membros à Comunidade »,
2.4 .

Os elementos de analise recolhidos demonstram

que não foi dada a devida importância à dimensão
social , ocupando, de facto , a reestruturação económica
o primeiro lugar , e que as autoridades dos países em
causa vêem na relações laborais e na cooperação das
forças sociais um possível obstáculo ao desenvolvi
mento mais rápido das reformas económicas.

2.4.1 .
A Comunidade, com os acordos europeus, não
se opôs a esta posição , nem evitou a sensação de que o
interesse político e económico de que é foco não é
acompanhado por interesse análogo pelo seu modelo
social e institucional , estreitamente ligado à dimensão

apresentado ao Conselho de Lisboa , onde se afirma que
a perspectiva , muito embora não a curto prazo, de
uma adesão destes países à CE levanta o problema da
actualização dos acordos de associação , no momento da
sua reapreciação, nos aspectos prioritários da dimensão
social e da política regional .
2.6 .

Também tendo em vista uma futura adesão à

Comunidade, o Comité considera importante a actuali
zação dos acordos com a Polónia , a Checoslováquia e
a Hungria nos aspectos propostos pela Comissão —
para além de alguns aspectos de política comercial —
e que esses aspectos sejam tidos em consideração desde
o início nos acordos com a Bulgária e a Roménia, que
se encontram em fase de definição .

social .

2.5 .

De facto , os acordos de associação tratam , no

Título VI, dedicado à cooperação económica, de muitos
temas, entre os quais a indústria, a agricultura, a for
mação, o ambiente, o desenvolvimento regional, as
PME e as questões sociais . No entanto, a dimensão
social mal é referida, ficando confinada aos aspectos
relativos à livre circulação dos trabalhadores e à for

mação e educação, nem existindo uma « cláusula
social » que se refira explicitamente às Convenções da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, em
particular, à n? 87, sobre o direito de organização e à

2.6.1 . Para o efeito, o Comité avança, neste parecer,
algumas sugestões quanto à realização prática dos acor
dos em si mesmos e dos programas de assistência , à
participação das organizações económicas e sociais na
democratização da sociedade e da economia , à pro
moção de um sistema avançado de relações laborais,
complemento indispensável à economia social de mer
cado .

3 . A participação e a consulta das organizações econó
micas e sociais

n? 98 sobre o direito de contratação colectiva .

2.5.1 .
Embora se constatem as disparidades que exis
tem entre a Comunidade e os PECO , a convergência
social não é referida como objectivo conjunto com a
cooperação económica . Não há qualquer referência à
Carta Comunitária dos Direitos Sociais dos Trabalha

3.1 .
Relativamente à execução dos acordos europeus
e dos programas de assistência (Phare, Tempus), torna
se necessário superar a actual ausência quase total de
informação e de envolvimento dos parceiros sociais
tanto nos países interessados como a nível comunitário.
É com este objectivo que o Comité solicita , no adita
mento a parecer de 26 de Setembro de 1991 , que seja
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constituído um « comité consultivo composto por mem

bros do próprio Comité e por membros de organismos
análogos dos países associados ». As competências do
referido organismo são definidas do seguinte modo :
« O comité deverá ser consultado pelo Conselho de
Associação sobre os problemas económicos e sociais
que constem dos acordos europeus e que se revistam
de interesse comum . A esse comité deverá também ser
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e os meios socioeconómicos , teria também grande inte
resse a nomeação de adidos económicos e sociais junto
das representações da Comissão nestes países .

3.1.4.
Esse modelo servira também para outros acor
dos de associação que venham a ser elaborados .

reconhecido o direito de iniciativa , que permita aos
seus membros pronunciarem-se, por « motu proprio »,

sobre problemas urgentes em matéria de desenvolvi
mento económico e social no contexto da integração
global da Europa, e formularem propostas construti

vas » . A audição de 29 e 30 de Setembro de 1992 permitiu
registar um consenso unânime em relação a tal proposta
por parte dos parceiros sociais e dos meios socioeconó
micos dos PECO . Esse comité poderá desempenhar
devidamente as suas funções se os seus membros forem
representantes de organizações autónomas, livres e

3.1.5 .

É evidente que, para um correcto funciona

mento de tal organismo, é indispensável que as organi
zações económicas e sociais dos PECO sejam previa
mente informadas , consultadas e envolvidas , quer direc
tamente, quer através das actuais instituições tripartidas
ou das novas instituições consultivas , relativamente à
execução dos acordos de associação e dos programas
de assistência .

democráticas , isto é, se estiverem em conformidade com

os critérios utilizados pela OIT .

3.1.1 .

O Comité reitera, por conseguinte, a necessi

dade da formação, a curto prazo, deste comité consul
tivo misto, ao qual deve ser atribuída base financeira
que lhe permita funcionar.

3.1.2.

Esse organismo poderia, ainda, ter as seguintes

atribuições :

— receber informações e formular pareceres sobre o
funcionamento e a aplicação dos acordos europeus,

3.1.6 .
Tendo em conta os problemas específicos de
cada um dos países da Europa Central e Oriental , será
necessário estabelecer intensos contactos preliminares
numa base bilateral .

3.1.7.
O Comité compromete-se , por conseguinte, a
tomar a iniciativa , a nível das suas Secções — no âmbito

das matérias que fazem parte das competências de
cada uma delas — de abordar e desenvolver temas de

interesse comum para os países da CE e para os PECO ,
a fim de criar uma base concreta de diálogo entre os
parceiros sociais das duas áreas para encontros futuros
e para o Comité misto consultivo que é solicitado no
presente parecer .

— fornecer informações sobre a evolução do diálogo
social e do processo de consulta a nível dos Estados
-membros da Comunidade e a nível comunitário ,

3.2.

Durante estes últimos anos, instâncias e organis

mos internacionais, tais como a OIT e a OCDE , têm

— proceder ao intercâmbio de experiências e, quando
solicitado, pôr à disposição competências apropria
das, de que seriam portadores membros do Comité

insistido bastante no conceito do tripartismo e da cons
tituição de organismos que incluam os parceiros sociais
desses países desde a fase inicial da execução das refor

ou dos meios socioeconómicos nele representados ,

mas económicas .

— funcionar como intermediário para a mediação de
competências de que o Comité não disponha direc
tamente ,

— quando solicitado, estudar problemas que, em geral,
sejam do âmbito de acção do Comité.

3.Í.3 . Não existe qualquer razão válida para que o
referido Comité misto para a consulta dos parceiros
sociais não seja já incluído no Título IX entre as insti
tuições gestoras dos acordos de associação a estabelecer
com a Bulgária e a Roménia . Transitoriamente, e
enquanto esses acordos não forem renegociados, pode
rão ser utilizados para o mesmo fim o artigo 1079 do
Acordo com a Polónia e a Checoslováquia e o artigo
109? do Acordo com a Hungria . A fim de melhorar o

fluxo de informações entre as instituições comunitárias

3.2.1 .

A CISL e a OIE , num documento conjunto

sobre a Europa Oriental , datado de Abril de 1992,
chegaram às mesmas conclusões . Atendendo a que estes
países ratificaram um grande número de Convenções
da OIT, cuja aplicação é posta em perigo pelas políticas
de reestruturação , o Comité exprime o desejo de que
esses países ratifiquem também a Convenção 144 sobre
a consulta tripartida e que o seu espírito seja respeitado .

3.2.2.
O Comité reitera a importância da consulta e
do envolvimento dos parceiros sociais nas instâncias
oficiais, sublinhando , ao mesmo tempo , que não exis
tem modelos previamente constituídos e que cada um

dos países interessados deverá definir e desenvolver a
forma e o conteúdo do diálogo social e dos processos
de consulta a adoptar .
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3.2.3 . O antigo regime comunista confiou aos sindi
catos um papel inadequado, mas, ao mesmo tempo,
através do controlo centralizado de todos os aspectos
da economia e da sociedade , destruiu, onde existia , o

tecido social , que , nas sociedades ocidentais , se exprime
tão pródiga e autonomamente, ou impediu o seu desen
volvimento .
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4.2. São enormes as dificuldades com que os novos
sindicatos se terão de defrontar nesta fase de transição ,
desde a superação do clima de desinteresse e de descon
fiança até à tradicional ausência de cultura participativa
por parte dos trabalhadores, desde terem de operar em
condições económicas particularmente alarmantes até
uma certa inexperiência e falta de preparação para
negociarem .

3.2.4. Enquanto certas organizações, como as dos
trabalhadores e dos empregadores , procuram uma me
lhor definição do seu papel e da sua função, estão a
aparecer ou estão ainda pouco desenvolvidas outras
associações de categorias profissionais .
O processo de democratização deve, justa
mente, reconstruir esse tecido social através de uma

3.2.5 .

acção a longo prazo, pelo que devem ser valorizadas as
expressões dos principais interesses que se estejam ou
venham a organizar (consumidores , ecologistas, coope
rantes, artesãos , agricultores , etc .).

É importante, por conseguinte, que esses inte
resses estejam representados , a nível das instituições,
ao lado dos parceiros sociais tradicionais .

3.2.6.

3.2.7 .

4.3 . São ainda maiores as dificuldades que se levan
tam do outro lado, nomeadamente para os empregado
res . Ao lado das raras organizações que representam os
empresários privados , há as representações , muito mais
numerosas, dos gestores públicos . A ausência de uma
verdadeira cultura empresarial , a falta de experiência ,
a escassa autonomia de decisão constituem os proble
mas que a nova classe empresarial , pública ou privada ,
enfrenta .

4.4 .

Dai que o caminho para um sistema contratual

evoluído, estruturado tanto a nível nacional (interpro
fissional e sectorial) como da empresa, indispensável
para construir um quadro racional e eficiente de
relações laborais e um mercado de trabalho regulado
pela procura do consenso social se apresenta como
autêntico processo específico que acompanha o desen
volvimento desta fase de transição . '

Por este motivo , o Comité considera util a

criação de organismos consultivos análogos aos
Comités Económicos e Sociais existentes em quase
todos os Estados-membros da Comunidade .

3.2.8 . Há que realçar, no entanto, que tal como
nos nossos países, também nos PECO o tripartismo, a
concertação e a consulta não são a resposta para todos
os problemas de dialéctica social .

3.2.9. Os primeiros sinais recebidos antes permitem
compreender melhor o que já se sabe, isto é, que tal
modelo não pode funcionar bem se não assentar em
forças autónomas, perfeitamente definidas, articuladas
e livremente desenvolvidas .

4.5 . Para atingir este objectivo e indispensável , mas
não suficiente, um quadro jurídico . Condição prévia é
a construção de um elevado nível de autonomia através
da democracia interna nas organizações , do carácter
totalmente voluntário da adesão dos filiados e da mais

ampla e efectiva representatividade. Logo a seguir vem
o conhecimento adequado das características e dos pro
blemas de uma economia orientada para o mercado,
com particular atenção para :
— as políticas de privatização e de reestruturação das
empresas ,

— os princípios básicos e a técnica da negociação
colectiva , e os sistemas de representação dos traba
lhadores ,

4 . Um sistema de relações laborais bem estruturado

— a organização do mercado de trabalho e a política
activa de emprego ,

4.1 .
O desenvolvimento das relações laborais entre
parceiros sociais autónomos assume , por conseguinte ,

— a educação e a formação profissional ,

um significado fundamental para a salvaguarda do
papel e da responsabilidade das autoridades públicas .

— os problemas do ambiente e a saúde e a segurança

4.1.1 .
Os sindicatos dos trabalhadores e as organi
zações dos empregadores deverão preparar-se para faze
rem face à difícil situação da transição como actores
independentes , capazes de compreenderem todos os
aspectos de um cenário económico e social mais com
plexo .

dos trabalhadores nos locais de trabalho,

— a protecção e a previdência social .

4.6 .
A OIT , com o seu programa de formação , tem
já um papel importante no apoio às organizações de
trabalhadores e de empregadores da Europa Central e
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Oriental . O mesmo se aplica a acção da CISL, da CMT,
da TUAC e da Confederação Europeia dos Sindicatos
e das organizações nacionais nelas filiadas . Também as
organizações internacionais dos empregadores ( OIE,
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articulando -se de acordo com os temas referidos no

ponto 4.5 .

BIAC , Unice e UEAPME ) e as nacionais trocam infor

4.6.1 .

mações sobre iniciativas de apoio às novas organizações
dos empregadores . O Comité considera que a dimensão
social deve fazer parte integrantedos acordos de asso
ciação através de referências precisas, visando o apoio
ao desenvolvimento das relações laborais como com
plemento indispensável da economia de mercado e

o apoio que dá ao pedido apresentado pela CES ao
Parlamento Europeu para a criação no Capítulo 4 000
de uma nova rubrica orçamental , destinada à promoção
do diálogo social nos PECO . Essa rubrica orçamental ,
no montante de 500 000 ecus , deveria ser gerida em
comum pelos parceiros sociais europeus .

Neste contexto , o Comité sublinha também

Feito em Bruxelas , em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre as políticas estruturais comunitárias — Balanço e Perspectivas
(93/ C 19/30)

Em 28 de Abril de 1992, a Mesa do Comité Economico e Social decidiu , nos termos do

terceiro parágrafo do artigo 20? do Regimento, emitir um parecer sobre as políticas estruturais
da Comunidade — Balanço e Perspectivas .

A Secção do Desenvolvimento Regional, do Ordenamento do Território e do Urbanismo,
incumbida de preparar os trabalhos do Comité sobre esta matéria , emitiu parecer em 13 de
Outubro de 1992. Foi relator Campbell Christie .
Na 301 ? reunião plenária (sessão de 24 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou o seguinte parecer por unanimidade.
1 . Introdução
1.1 .

Na sua Comunicação, a Comissão apresenta

uma avaliação intercalar do impacto das políticas estru
turais da Comunidade desde a respectiva reforma em
1989. Este documento é, pois, complementar do Relató
rio Anual sobre a Aplicação da Reforma dos Fundos
Estruturais ( 1990) — doe . COM(91 ) 400 — sobre o qual
o Comité emitiu recentemente parecer ( ! ). A presente
Comunicação analisa pormenorizadamente os resulta

1.2 .
A Comunicação da Comissão foi apresentada
como parte integrante das propostas do Pacote Delors II
relativas ao desenvolvimento das finanças comunitárias
nos próximos cinco anos , sobre as quais o Comité

emitiu parecer (2).
1.3 .
O Comité decidiu emitir um aditamento a pare
cer para expressar os seus pontos de vista sobre as
orientações para a reforma futura .

dos da reforma dos fundos estruturais nas regiões que
receberam assistência no período iniciado em 1989 .
(') JO n? C 106 de 27. 4. 1992, p. 20.

(2) JO n<> C 169 de 6 . 7. 1992, p . 34.
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2. Elementos fundamentais do enquadramento da
futura reforma dos fundos
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de 0,3 % por ano. A Comissão defende que, entre 1989
e 1993, a assistência comunitária deverá permitir a
criação de cerca de 500 000 novos postos de trabalho.

2.1 . As observações contidas na Comunicação da
Comissão a que seguidamente se alude são pertinentes ,
já que constituem o quadro da futura reforma dos
fundos .

2.2 . Disparidades e deficiências estruturais
2.2.1 .
Apesar do clima favorável de crescimento de
que a Comunidade beneficiou nos últimos anos da
década de 80, foi ligeira a melhoria registada a nível
das disparidades regionais . Em 1989, último ano em
relação ao qual são apresentados dados e ano em que
as reformas foram implementadas, as 10 regiões mais

desenvolvidas tinham um rendimento per capita mais
de três vezes superior ao das 10 regiões menos desenvol
vidas .

2.2.2 .
As disparidades regionais em matéria de de
semprego eram mais acentuadas do que as disparidades
regionais em matéria de rendimento, ainda que, uma
vez mais , a melhoria das condições económicas gerais
após 1986 tenha ocasionado uma certa redução das

disparidades regionais em matéria de desemprego. É
particularmente significativo o facto de a incidência
máxima do desemprego se ter verificado entre os jovens,
em especial nas regiões em atraso de desenvolvimento,
que registavam, em Abril de 1990, uma taxa de desem
prego de 32,3% . Também significativo em termos de
perspectivas de redução do desemprego é o facto de
metade do número total dos desempregados ter perma
necido sem emprego durante mais de um ano , o que
torna ainda mais difícil a sua reinserção na vida activa .
2.2.3 .
As disparidades regionais em matéria de rendi
mento estão estreitamente ligadas às disparidades nos
factores que determinam a competitividade regional ,
isto é, infra-estruturas económicas ( transportes , teleco
municações , energia , etc .), stock de capital e capacidade
de investigação e de desenvolvimento tecnológico . O
quadro das disparidades regionais em matéria de rendi
mento e de emprego é semelhante ao das disparidades
regionais nestes três factores de competitividade .

2.3 . Impacto das politicas nacionais e comunitárias
2.3.1 .
O balanço da Comissão é de que o impacto
dos fundos estruturais é favorável e contribui para o
objectivo de maior coesão económica e social . Estima
-se que os maiores benefícios se estejam a fazer sentir
nos países assistidos a título do objectivo 1 . A Comissão
calcula que, entre 1989 e 1993 , o crescimento económico
será superior ao da Comunidade no seu todo , facto que
considera imputável aos fundos estruturais . Prevê-se
que a contribuição dos fundos estruturais para a acele
ração do crescimento seja máxima em Portugal (0,7%
por ano ) e na Grécia (0,5% ), enquanto nos restantes
países e regiões do objectivo 1 se deverá situar à volta

2.3.2.

No caso das regiões do objectivo 2, a Comis

são não pôde fornecer dados quantitativos pormenori
zados sobre o impacto dos fundos estruturais, apesar
de se poder detectar um efeito de alavanca imputável
ao impacto dos fundos . O financiamento comunitário

dirige-se, fundamentalmente, à criação de postos de
trabalho e ao apoio a novos investimentos produtivos,
mais do que a infra-estruturas, de uma maneira geral
bem desenvolvidas nestas zonas. A Comissão faz, ainda,
um balanço positivo da difusão das inovações tecnoló
gicas em algumas regiões do objectivo 2, o que é parti
cularmente significativo na perspectiva da reconversão
industrial e do aumento do potencial de crescimento
económico endógeno .

2.3.3 .

Se bem que as acções realizadas no âmbito dos

objectivos 3 e 4 tenham beneficiado os desempregados
de longa duração e os jovens sem emprego, neste caso o
principal instrumento não são as medidas comunitárias ,
mas sim as acções de âmbito nacional .

2.3.4.

A Comissão afirma que as medidas do objec

tivo 5a contribuíram para a manutenção das populações
rurais, para a protecção do ambiente e para o desenvol
vimento rural . As ajudas destinaram-se , essencialmente,

aos agricultores de fracos rendimentos e às pequenas
explorações .

2.3.5 . Dado que a execução do objectivo 5b apenas
teve início em 1990, é ainda demasiado cedo para
analisar o respectivo impacto socioeconómico , se bem
que os primeiros resultados indiciem que as medidas
correspondem às necessidades e contribuirão para o
desenvolvimento das potencialidades das zonas rurais.

2.3.6 .
As acções no domínio da pesca negociadas no
âmbito dos QCA não foram ainda objecto de avaliação.

2.3.7 .
A execução da reforma dos fundos estruturais
está a ter um impacto positivo em toda a Comunidade .
Avalia-se que, de cada 100 ecus investidos em Portugal ,
46 revertem aos seus parceiros comunitários sob a
forma de importações . Se se tiverem também em conta
outros desenvolvimentos , por exemplo a liberalização
dos mercados públicos e outras políticas de abertura
dos mercados , toda a Comunidade retirará benefícios
consideráveis do aumento da actividade económica

resultante das medidas de ajuda dos fundos estruturais .
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2.4. Execução das políticas estruturais
2.4.1 .
A Comissão constata que , embora em alguns
casos o objectivo de integração tenha sido atingido, não
foi possível assegurar a necessária sinergia devido à
repartição das competências nas administrações nacio
nais e comunitárias e à exiguidade dos prazos concedi
dos para a definição das intervenções .

2.4.2 .
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salários baixos e tecnologias pobres e apropriar-se de
parte mais significativa das actividades de valor acres
centado e conteúdo tecnológico elevados .

2.5.1.1 .
Para ser eficaz , a intervenção deverá ser mais
flexível . Há que reforçar a parceria e simplificar os
procedimentos de execução das políticas . A Comissão
recomenda o alargamento do âmbito da assistência
comunitária , maior diferenciação dás taxas de interven
ção e maior relevo às iniciativas comunitárias .

Os empréstimos do BEI e da CECA não foram

ainda suficientemente articulados com os fundos refor

mados . Para maximizar o impacto , é necessário que
todos os instrumentos comunitários de ajuda e de

empréstimo respeitem os princípios da concentração,
da parceria e da programação .

2.4.3 .
A parceria foi uma importante inovação da
reforma das políticas estruturais, tendo facilitado um
elevado grau de descentralização das responsabilidades
de execução da intervenção comunitária . Todavia , a
participação dos parceiros sociais no processo de pro
gramação e de acompanhamento foi muitas vezes insa
tisfatória .

2.4.4. Os procedimentos de execução da intervenção
estrutural são ainda excessivamente complicados .

2.5.2 .
A Comissão fornece dados que ilustram a
dimensão do problema com que estão confrontadas as
regiões em atraso de desenvolvimento. Para se conseguir
um aumento do PIB per capita de uma região de
20 pontos percentuais , de 50% para 70% da média
comunitária , o diferencial de crescimento anual terá de
ser de 1,75% durante 20 anos ou de 2,25% durante

15 anos , o que equivale a um crescimento anual per
capita de 5,25 % durante 15 anos ou de 4,75 % durante
20 anos .

2.5.3 .
A igualdade de oportunidades está longe de
ser uma realidade . As dotações tecnológicas e de capital
das regiões em atraso de desenvolvimento não lhes
permitem competir com as regiões mais prósperas . As
regiões do objectivo 1 carecem de :
— maior investimento em infra-estruturas de trans
portes ,

2.4.5 .

A taxa máxima de intervenção autorizada para

as regiões do objectivo 1 ao abrigo dos fundos estrutu

— maior investimento em telecomunicações,

rais reformados — 75 % dos custos totais — não foi

atingida, o que contribuiu para as dificuldades encon
tradas em determinados Estados-membros para assegu
rar o co-financiamento nacional da intervenção comu
nitária . O mesmo se observa em relação a outros objec
tivos , cujas taxas médias de intervenção se situam
abaixo do limite máximo autorizado pelo regulamento .

— maior investimento em infra-estruturas de energia .

2.5.4. Se bem que as adaptações necessárias à con
vergência na perspectiva da união monetária venham a
ser um processo particularmente doloroso nas regiões
menos desenvolvidas , o resultado será o de melhorar o
contexto macroeconómico e favorecer um maior cresci

2.5 . Orientações da Comissão para a reforma dos
fundos
2.5.1 . A Comissão reconhece que a realização do
mercado interno irá com certeza aumentar a pressão da
concorrência nas regiões em atraso de desenvolvimento.
Por consequência, deve-se continuar a concentrar inter
venção comunitária nessas regiões, sendo, porém,
necessário efectuar algumas adaptações, a fim de facili
tar as mudanças estruturais na indústria, reforçar a
competitividade, fazer frente aos problemas de
migração e dar resposta às exigências do desenvolvi
mento rural . Se quiserem recuperar o atraso para com

as regiões mais ricas, as regiões em atraso de desenvolvi
mento terão de se afastar das indústrias baseadas em

mento económico nestas regiões . O processo de adap
tação será , ainda , afectado pela perda da taxa de câm
bio como instrumento de política económica . Será , pois,
necessário que os mercados destas regiões se tornem
mais flexíveis, para facilitar o processo de adaptação.

2.5.5 .
A harmonização gradual da política social e
da política do ambiente em toda a Comunidade terá
repercussões nas regiões menos desenvolvidas, na
medida em que parte da sua vantagem competitiva tem
assentado em normas inferiores em ambos os domínios .

A produtividade destas regiões terá de aumentar de
forma significativa , a fim de compensar normas sociais
e ambientais mais exigentes .
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2.5.6.

À medida que se acentua a liberalização das

trocas comerciais com a Europa Oriental , com os res
tantes países da Bacia Mediterrânica e com os países
do Terceiro Mundo , as regiões da Comunidade cujo
rendimento e emprego são tributários de indústrias com
baixos salários serão afectadas por uma intensificação
da concorrência .

2.5.7. Embora esteja fora de questão a alteração
dos princípios que enformam as reformas de 1988 , a
Comissão apresenta algumas propostas de ajustamento
dos fundos estruturais — em todos os casos, a sua
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2.5.8 . A Comissão chama a atenção para a necessi
dade simultânea de convergência e de coesão . A con
vergência é necessária para criar um quadro de cresci
mento económico sustentável em toda a Comunidade ,
o que melhorará as perspectivas de desenvolvimento
das regiões menos desenvolvidas . Do mesmo modo, a
coesão acelerará a convergência, já que promoverá as
alterações estruturais necessárias, sem as quais as
regiões em atraso de desenvolvimento não poderão
realizar a transição para uma base económica endógena
suficientemente dinâmica para gerar taxas de cresci
mento económico mais elevadas . Para tanto, o Fundo
de Coesão proposto será de crucial importância .

aplicação exigirá maior flexibilidade — em função do
contexto actual e futuro que se descreveu :
— intensificação e continuidade do esforço de desen
volvimento das regiões do objectivo 1 ,

3. Observações na generalidade
3.1 . Participação e subsidiariedade

— maior margem de apreciação na selecção das regiões
elegíveis a título do objectivo 2, tomando-se em
consideração outros factores como , por exemplo , o
impacto previsível das alterações industriais e da
evolução dos sistemas de produção , para além dos
indicadores convencionais ( desemprego e emprego

3.1.1 .

Aquando da elaboração das instruções de apli

cação dos fundos estruturais na sequência da respectiva
reforma, um dos objectivos-chave era aumentar a parti

cipação a nível local e regional . Este objectivo só em
parte foi atingido .

industrial ),

— adaptação dos objectivos 3 e 4 para ter em conta o
novo texto do artigo 123", dando-se maior ênfase à
transformação dos sistemas de formação e à
assistência aos trabalhadores na sua adaptação às
transformações industriais ,

3.1.2.
O Comité considera que importa dispensar
atenção redobrada à questão da definição das políticas
estruturais . O Comité subscreve sem reservas a reco

mendação da Comissão que visa atribuir maior relevo
às autoridades regionais e locais na elaboração dos
planos e associar mais estreitamente os parceiros sociais
aos processos de programação . Uma das principais
melhorias reivindicadas em abono da reforma de 1988

— concentração da acção estrutural da Comunidade a
título do desenvolvimento rural nas seguintes priori
dades : diversificação da base económica das zonas
rurais ; reforço das intervenções a título do
objectivo 5b ; assistência às regiões do objectivo 5a
através de processos de programação e de parceria
e reforço de medidas destinadas a incentivar o des
envolvimento rural local ,

— ponderação da junção às políticas estruturais de um
novo objectivo 6 relativo às regiões dependentes da
pesca ,

— adaptação das actuais regras e procedimentos de
aplicação dos fundos estruturais para (i ) reforço da
parceria, ( ii) simplificação dos processos de decisão,
( iii ) reforço da avaliação e extensão do domínio de
intervenção comunitária, ( iv ) maior diferenciação
das taxas de participação comunitária e ( v ) reforço
do papel das iniciativas comunitárias. O documento
da Comissão define algumas das medidas a tomar
para a consecução destes cinco objectivos .

foi a de que , ainda que as prioridades globais dos
fundos estruturais continuassem a ser fixadas a nível

comunitário, as discrepâncias regionais seriam tidas em
conta no quadro dos procedimentos de aplicação . Os
dados disponíveis revelam que esta vantagem potencial
não está a ser aproveitada por falta de participação
dos « parceiros locais ». Ora , para ser bem sucedido, o
desenvolvimento económico local depende, em grande
medida , de informações exactas sobre o potencial de
desenvolvimento interno de uma região, o que implica
conhecimento pormenorizado da situação da região de
que dificilmente se disporá a nível nacional. Além disso,
a política deve ser relativamente flexível para poder
adaptar-se rapidamente a contingências imprevistas.
Isto abonaria , também , um elevado grau de autonomia
local na formulação e aplicação das políticas. Os parcei
ros sociais têm um papel crucial a desempenhar neste
contexto, dado disporem, com toda a probabilidade,
de um conhecimento inigualável das necessidades eco
nómicas e das estratégias de desenvolvimento locais .

3.1.3 .
No entender do Comité, é necessário explorar
novas vias, que abranjam formas de participação dos
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representantes da economia local nos procedimentos
que regem a aplicação das políticas estruturais da
Comunidade. Nos termos dos actuais regulamentos,
isso depende inteiramente das práticas nacionais. Os
regulamentos devem ser alterados no que respeita à
formulação dos programas operacionais, de modo que
as autoridades regionais e locais, incluindo os parceiros
sociais, passem a estar representadas na formulação
dos programas operacionais. Deveria , por exemplo,
ser-lhes reconhecido o direito de serem formalmente

consultados ao mesmo tempo que os governos nacionais
sobre todas as propostas e deveriam poder concluir
acordos relacionados com a realização de programas e
projectos de ajuda comunitários . O Comité considera
ser este o único meio de assegurar o respeito integral
do princípio da subsidiariedade e melhorar, simultanea
mente, as perspectivas de êxito das políticas estruturais .

3.1.4.
A celebração de acordos regionais com os
parceiros sociais em acompanhamento dos projectos de
ajuda seria uma boa maneira de lhes dar responsabilida
des nessa aplicação . O Comité congratula-se, pois , com
a proposta da Comissão que prevê a afectação de recur
sos ao apoio a interesses locais na elaboração dos planos
de desenvolvimento económico .

3.1.5 .
O Comité apoia a proposta de simplificação
de processos da Comissão . Mas receia que ela possa
importar numa utilização de recursos não eficaz; por
isso, sugere que o Tribunal de Contas europeu contri
bua , em colaboração com os Tribunais de Contas nacio
nais , para um controlo eficaz da aplicação de recursos

3.2.3 .
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O Comité recomenda que os cinco novos

« Lànder » alemães sejam incluídos nos cálculos para
determinação do PIB médio comunitário . Todavia , a
inclusão destes « Lánder » fará baixar o PIB médio

comunitário per capita, um dos factores que entram em
linha de conta na determinação da elegibilidade para
ajuda comunitária ao abrigo da reforma dos fundos
estruturais . O Comité recomenda , por consequência ,
que as regiões que actualmente beneficiam dos fundos

comunitários por terem um PIB per capita inferior a
75 % da média comunitária não deixem de ser elegíveis
para ajuda, se o respectivo PIB per capita aumentar
relativamente apenas por via da redução estatística da
média comunitária induzida pela inclusão dos novos
« Lànder ».

3.2.4. O Comité considera que a aplicação rigorosa dos
critérios de selecção das regiões do objectivo 1 pode ser
contraproducente a mais longo prazo . As regiões cujo
rendimento per capita passou , nos últimos cinco anos ,
para mais de 75 % da média comunitária não estão ,
necessariamente, em condições de manter esta posição
sem ajuda . Além disso , assim como os regulamentos
devem ser suficientemente flexíveis para que as regiões
que tiverem deixado de ser elegíveis a título do objecti
vo 1 possam manter o seu desempenho económico, o
Comité recomenda usar de análoga flexibilidade para
inverter a situação económica das regiões que estejam
a registar uma redução do PIB per capita em direcção ao
limiar dos 75 % . O Comité recomenda que se estabeleça
uma banda intermédia entre 75 % e 80% do PIB médio

comunitário per capita no quadro dos fundos estrutu
rais , tal que as regiões com um PIB per capita situado
entre 75% e 80% da média comunitária e taxa de

dos fundos estruturais .

desemprego acima da média fiquem a ser elegíveis para
ajuda comunitária .

3.2 . Objectivo 1

3.2.5 .
O Comité reafirma a sua aprovação, na gene
ralidade, das disposições financeiras relativas aos fun

3.2.1 .
O Comité aproveita o ensejo para sublinhar a
importância de as regiões do objectivo 1 passarem a ter

dos estruturais contidas no Pacote Delors II no que se
refere ao volume da ajuda a conceder às regiões do
objectivo 1 .

um crescimento económico auto-sustentado . Para este

efeito , os programas estruturais devem continuar a
apoiar os factores determinantes do crescimento econó
mico nestas regiões, valorizando a qualificação da mão
-de-obra local , melhorando as infra-estruturas de
regiões que se contam , muitas vezes , entre as mais

periféricas da Comunidade, contribuindo para a identi
ficação e exploração de oportunidades de produção
local em actividades de elevado valor acrescentado e

promovendo a parceria a todos os níveis.

3.2.2.

A Comissão deve esforçar-se por conceber po

líticas que tenham na devida conta a situação geográfica
periférica de muitas das regiões menos desenvolvidas
da Comunidade, especialmente tendo em conta a proba

3.3 . Objectivo 2

3.3.1 . O Comité congratula-se com a proposta da
Comissão que prevê a tomada em consideração de
outros factores na selecção das regiões elegíveis para
ajuda comunitária a título do objectivo 2. O impacto
previsível das mutações industriais e o desenvolvimento
dos sistemas de produção são , também , indicadores
adicionais razoáveis da evolução futura . É absoluta
mente lógico que a política estrutural comunitária possa

responder a problemas emergentes, em vez de apenas
intervir depois da eclosão de problemas industriais por

actividade económica vir a concentrar-se em redor do

vezes coriáceos . Contudo , a concentração de recursos
e a continuidade na aplicação das políticas nas regiões
actualmente designadas por regiões do objectivo 2
devem continuar a ser a grande prioridade da política

centro geográfico da Comunidade .

estrutural comunitária .

bilidade de uma parte cada vez mais significativa da
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3.3.2.
O Comité receia que o actual período de pla
neamento de dois anos para os QCA seja demasiado
exíguo para uma aplicação satisfatória dos planos de
desenvolvimento, pelo que recomenda a adopção de
um horizonte de programação de cinco anos para o
objectivo 2 dos fundos estruturais, o que melhoraria o
planeamento e a execução dos programas e permitiria
alinhá-los com os das regiões dos objectivos 1 e 5b .

3.3.3 .

O Comité reitera o seu apoio a que o aumento

dos recursos financeiros atribuídos ao objectivo 2 seja
proporcionalmente idêntico ao proposto nas perspecti
vas financeiras do Pacote Delors II para o objectivo 1 ,
não contando com o fundo de coesão previsto .

3.4 . Objectivos 3 e 4
3.4.1 .

N? C 19/ 123

3.5.2. O Comité recomenda que se pondere a possibi
lidade de alargar a cobertura geográfica do
objectivo 5b, de forma a assegurar que todas as zonas
rurais periféricas beneficiem dos fundos estruturais ,

como previsto no artigo 11 ? do regulamento-quadro.

3.5.3 .
Na execução da política de desenvolvimento
rural a título do objectivo 5b , deverá a Comissão reflec
tir sobre as formas de assegurar a eficácia da represen
tação local na formulação dos programas . Um dos
maiores problemas que afectam as zonas rurais é a
emigração selectiva. A política a adoptar deverá ser
orientada para impedir o êxodo da força de trabalho
mais qualificada e mais jovem, que reduziria a capaci
dade destas regiões para atingirem uma situação de
crescimento económico auto-sustentado. Isto exigirá,
necessariamente, a atribuição de maior relevo às colecti
vidades locais no processo de planeamento económico .

O Comité concorda com o objectivo de melho

rar a assistência aos trabalhadores na adaptação às
mutações industriais e à evolução dos sistemas de pro
dução através da formação e da reconversão profissio
nal . O capital humano é de primordial importância
para a competitividade da indústria comunitária nos
mercados globais. É fundamental atribuir maiores
recursos às medidas destinadas a melhorar e a valorizar

as qualificações e a qualidade geral da mão-de-obra nos

3.5.4.

As infra-estruturas de transportes continuam

a ser um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento

económico das zonas rurais da Comunidade . Importa
continuar a disponibilizar recursos para a melhoria das
ligações rodoviárias , ferroviárias , aéreas e marítimas
entre as regiões do objectivo 5b e o centro da Comuni
dade .

Estados-membros .

3.6 . Objectivo 6

3.4.2 .
O Comité espera que este aspecto do dialogo
social mereça mais atenção a nível sectorial e reco
menda que os acordos em matéria de formação, espe
cialmente a nível sectorial , tenham em conta a dimensão

regional .

3.4.3 . Dado que o problema do desemprego de longa
duração se agravou na última década, importa que as
medidas destinadas a combatê -lo continuem a benefi

ciar de financiamento comunitário considerável , com

plementar das medidas de âmbito nacional , se bem que
o Comité reconheça que devem ser sempre estas últimas
as protagonistas neste domínio.

3.6.1 .

O Comité considera insuficientemente justifi

cados os argumentos a favor da junção às políticas
estruturais de um novo objectivo 6 relativo a acções
estruturais para o sector da pesca . Apesar de reconhecer
os graves problemas com que estão confrontadas as
zonas dependentes da indústria pesqueira comunitária,
o Comité receia que a inclusão de um novo objectivo

reduza os recursos actualmente disponíveis para as
regiões dos restantes objectivos . Os problemas deste
sector poderão ser abordados de forma mais adequada
através de uma « iniciativa própria » da Comunidade.

4. Observações na especialidade
3.5 . Objectivo 5b
4.1 .

3.5.1 .
O Comité concorda em que há que desenvol
ver um esforço mais consequente com vista à diversifi
cação da economia das zonas rurais . Importa, todavia,
actuar com muita prudência neste âmbito . As econo
mias rurais apenas poderão sobreviver se lograrem atin
gir equilíbrio razoável entre a indústria, a agricultura e

4.1.1 .

Generalidades

O Comité subscreve a proposta da Comissão

de se considerarem válidos os objectivos fixados pela
reforma de 1988 , continuando estes fundos a funcionar

após 1994 de forma muito semelhante à que vigorou
até aqui . O aparente sucesso das políticas estruturais

o turismo . As zonas rurais diferem em termos de valores

aponta , ainda , para a conveniência de se aumentarem

culturais , convenções sociais e objectivos de desenvolvi
mento. A política relativa a estas zonas , como a quais
quer outras , deve reflectir os objectivos e as capacidades

os fundos disponíveis para os próximos cinco anos na
linha da proposta do Pacote Delors II . As mudanças
que, com toda a probabilidade, ocorrerão na Comuni
dade nesse período tenderão a acentuar as disparidades

locais .
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económicas regionais , em vez de as atenuarem . Caso
os fundos não sejam reforçados , poderá perder-se parte

grau de compromisso entre as políticas económicas
aplicadas em cada um dos Estados-membros . Uma real

dos benefícios reais obtidos até à data e os limitados

convergência económica e o consequente avanço para
a União Monetária serão tanto mais fáceis de conseguir

progressos conseguidos em matéria de coesão econó
mica e social poderão inverter-se. O Comité reafirma
a sua convicção de que os Chefes de Estado e de
Governo da Comunidade devem aprovar as disposições

quanto a Comunidade renove, colectivamente, a sua
estratégia económica destinada a gerar crescimento eco
nómico e emprego .

financeiras do Pacote Delors II relativas aos Fundos

Estruturais de acordo com o inicialmente proposto e
no prazo previsto .
4.3 . Convergência e coesão
4.2 .

Política macroeconómica

4.2.1 .
O Comité receia que a Comissão não dispense
a atenção necessária às possíveis consequências para a
coesão económica e social da aplicação , em alguns
países comunitários , especialmente nos Estados-mem
bros mais pobres e nos que registam elevados índices
de dívida pública , de políticas económicas subordinadas
ao objectivo de convergência . O Comité lamenta que a
Comissão não tenha ainda procedido à avaliação de
todas as políticas comunitárias no que diz respeito às
suas repercussões sobre a coesão na Comunidade, como
recomendado pelo Comité [ l ). O Comité insta a que,
nas próximas avaliações do impacto das políticas estru
turais , e especialmente no que concerne ao Protocolo
sobre a Coesão Económica e Social acordado em Maas

tricht , a Comissão inclua observações pormenorizadas
sobre as consequências para as regiões elegíveis de
alterações noutras vertentes da política comunitária .

4.2.2 .

A Comissão deveria expor com mais clareza

a sua posição sobre o contexto macroeconómico da
Comunidade . As perspectivas económicas e sociais para
as regiões elegíveis melhorariam substancialmente se
a Comunidade entrasse num período de crescimento
económico sustentado . Tem-se atribuído grande relevo

à importância das políticas estruturais comunitárias
para criar condições que permitam às regiões elegíveis
beneficiar de « igualdade de oportunidades » em relação
às regiões mais desenvolvidas em termos de potencial
de desenvolvimento económico . Todavia, o potencial
das regiões elegíveis ficará por explorar num contexto

4.3.1 .
Tem -se atribuído grande importância à « con
vergência » que as regiões em atraso de desenvolvimento
hão-de realizar no contexto do processo de transição
para a união económica e monetária . O Comité partilha
da opinião de que seria inaceitável que a convergência ,
entendida em sentido estritamente fiscal ou orçamental ,
se fizesse , nestas regiões , à custa de redução da oferta
dos bens públicos necessários ao desenvolvimento , de
que estão já insuficientemente dotadas , pois isso dificul
taria ainda mais o esforço de desenvolvimento .

4.3.2 .
O Comité é do firme parecer de que, sendo
fixa a taxa de câmbio das moedas , os problemas disso
resultantes não podem nem devem ser resolvidos com
o recurso a uma política específica de baixos salários .
Os salários relativamente baixos nas regiões menos
prósperas tendem a atrair apenas indústrias e serviços
trabalho-intensivos enquanto a qualificação da mão
-de-obra não for valorizada . Por conseguinte, o
emprego a baixos salários poderia substituir o desem
prego , mas não reduziria necessariamente de forma
significativa e a longo prazo os desequilíbrios entre as
regiões ricas e as regiões pobres da Comunidade . O
crescimento auto-sustentado nas regiões em atraso de
desenvolvimento só poderá ser atingido se for possível
atrair um número razoável de indústrias e serviços de
alto valor acrescentado . Esta conclusão é reforçada pelo
facto de as indústrias com conteúdo tecnológico e valor
acrescentado elevados se concentrarem nas regiões do
centro da Comunidade [ cf. doe . COM(92) 84 — III . 2,
União Económica e Monetária ].

de fraca actividade económica . A existência de um
contexto macroeconómico dinâmico em toda a Comu

nidade é condição prévia para atrair investimentos para

as regiões menos prósperas e para o desenvolvimento
económico endógeno .

4.4. Infra-estruturas

4.2.3 . A agitação que recentemente afectou os merca
dos monetários comunitários deixa entender que é
essencial haver uma maior convergência económica real

4.4 . 1 .
Actualmente, a esmagadora maioria das politi
cas estruturais comunitárias é consagrada aos progra
mas de infra-estruturas . O Comité salienta que a priori
dade da intervenção regional nas regiões mais atrasadas

para se manter o avanço para a União Monetária , o
que exige uma cooperação mais estreita e um maior

(') JO nVC 98 de 21 . 4. 1992, p . 50.

da Comunidade deve continuar a ser o desenvolvimento

das infra-estruturas , dado ser esta a chave do desenvol
vimento económico em muitas regiões periféricas . O

impacto da melhoria das infra-estruturas de transportes
é extremamente importante . Com efeito, infra-estrutu
ras deficientes continuam a ser um dos grandes obstá
culos ao investimento privado .
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4.4.2.
O Comité lembra as recomendações pormeno
rizadas que fez relativamente à necessidade de quadros
de apoio que favorecessem, complementarmente, o de
senvolvimento dos recursos humanos , das infra-estrutu
ras e do investimento privado na agricultura , na indús

tria e no sector dos serviços , bem como o importante
papel que as redes transeuropeias irão desempenhar
neste contexto í 1 ).
4.5 . Modulação

4.5.1 .
O Comité subscreve a proposta da Cómissão
que prevê o ajustamento mais fiel das taxas de interven
ção comunitária à capacidade financeira do Estado
- membro em causa . Este ajustamento deverá , porém ,
ser conseguido através de aumento dos recursos atribuí
dos às políticas estruturais e não concentrando ainda
mais os recursos actualmente disponíveis ou previstos
no Pacote Delors II .
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4.6.2 .
O Comité apoia a proposta de racionalização
do programa de iniciativa comunitária para aumentar
os recursos disponíveis para cada uma das iniciativas .
Aceita-se, com razão , que o volume dos programas
desenvolvidos ao abrigo da iniciativa comunitária exige
que tanto os requerentes como a Comissão consagrem
tempo considerável à apresentação e avaliação das pro
postas, mas há que ter em conta a vantagem , no regime
actual , de os requerentes poderem optar, dentre os
diversos programas disponíveis , pela combinação que
melhor responda às suas próprias necessidades . Outra
vantagem do sistema actual é o facto de a Comissão
poder « assumir a liderança » na resolução de um pro
blema específico, estimulando deste modo os Estados
-membros a darem continuidade à sua iniciativa . A

proposta da Comissão encerra o risco de abrir uma
tesoura entre as necessidades de certas regiões da Comu
nidade e a capacidade de resposta da Comissão no
quadro mais restrito que a racionalização do programa
« de iniciativa comunitária » implicaria .

4.6 . Iniciativas próprias

4.6.1 .
O Comité manifestou já o seu apoio , em prin
cípio, a um aumento dos recursos destinados a iniciati

4.7 . Taxas de intervenção

vas comunitárias (2). Considera, no entanto, que os
dados até ao momento fornecidos pela Comissão não
são suficientes para justificar plenamente a proposta
que visa reservar para as iniciativas comunitárias 15%

4.7.1 .

dos recursos afectados aos fundos estruturais . Uma

vos 1 e 26 . [cf. doe . COM(92) 84 — II.4.51 .

alteração de tal envergadura da prática actual exige
dados suplementares , mormente à luz de observações
noutros passos aduzidas pela Comissão , segundo as
quais os pedidos de intervenção comunitária ao abrigo
do regime vigente excedem largamente a capacidade
financeira dos fundos estruturais e é necessário aumen

A Comissão deveria examinar, no âmbito da

presente avaliação, a possibilidade de aumentar a taxa
de intervenção máxima para as regiões dos objecti

4.8 .

O Comité exorta o Conselho , e, em especial , a

Presidência, a tratar urgentemente da execução do
Pacote Delors II na globalidade (3).

tar a taxa de intervenção .
(!) JO n?C 14 de 20. 1 . 1992.
(2) JO n?C 98 de 21 . 4. 1992.

(3 ) JO n9 C 169 de 6. 7. 1992, p . 34.

Feito em Bruxelas , em 24 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à aplicação da oferta de rede
aberta (ORA) à telefonia vocal (')
(93 /C 19/31 )

Em 15 de Setembro de 1992, o Conselho decidiu , em conformidade com o artigo 100? A do
Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia , consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada .
A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida de preparar os correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 18 de Novembro de 1992 ( relator : Bo Green).
Na 301 ? reunião plenária ( sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou , por unanimidade, o parecer seguinte.

1 . Introdução

1.1 . A proposta em exame vem no seguimento de
uma proposta da precedente directiva-quadro sobre as
ORA ( fornecimento de uma rede aberta (90/387/CEE )

que previa a apresentação de uma proposta para direc
tiva do Conselho sobre a ORA aplicada às linhas aluga
das e à telefonia vocal e recomendações relativas aos
serviços de transmissão de dados com comutação por

pacotes (PSDS), à ORA e à rede digital com integração
de serviços (RDIS). A directiva sobre os circuitos aluga
dos e as recomendações aferentes foram adoptadas pelo

que não apenas a telefonia vocal . Também neste domí
nio a proposta é independente da tecnologia utilizada .

1.5 . A proposta prevê que as cabinas telefónicas
nacionais devem dispor de um número suficiente de
linhas que permita satisfazer as necessidades dos utiliza
dores tanto em quantidade como em distribuição geo
gráfica , e institui a harmonização dos cartões telefóni
cos de maneira a que possam ser utilizados nas cabinas
telefónicas em todo o território da Comunidade .

Conselho em 5 de Junho de 1992 .
2 . Observações na generalidade

1.2 . A proposta tem por objecto o livre acesso e a
harmonização para os utilizadores, incluindo outros
prestadores de serviços, ao serviço da telefonia vocal,
com base na triologia da ORA actual , isto é, interfaces
técnicas, condições de fornecimento e de utilização e
princípios de tarificação. A proposta recomenda igual
mente a criação de um certo número de serviços interna
cionais na Comunidade, uma vez que, actualmente,

esses apenas existem a nível nacional .

1.3 . A proposta é, em princípio, independente da
tecnologia utilizada e cobre os serviços analógicos e
numéricos, incluindo o RDIS sempre que utilizado para
a telefonia vocal . A proposta não se refere nem implica
um certo grau de liberalização da telefonia vocal . Refe
rindo-se, em particular, à interconexão de um certo
número de redes ou de uma rede com os prestadores
de serviços com necessidades especiais, a proposta
define as orientações gerais em matéria de acesso para
obtenção dessas ligações, que são diferentes das ofereci
das aos utilizadores correntes .

1.4.

A proposta trata de forma análoga o acesso livre

e harmonizado à mesma rede pública ligada enquanto

infra-estrutura podendo ser utilizada para outros fins

(') JO n? C 263 de 12. 10 . 1992, p . 20.

É absolutamente necessário estabelecer princí
pios coerentes em matéria de ORA no domínio da
telefonia vocal . Certos aspectos dos serviços telefónicos
e das redes de telecomunicações da Comunidade diver
gem a nível técnico , frequentemente por razões arbitrá
rias e ligadas a práticas tradicionais , facto que prejudica
os utilizadores e a evolução dos mercados dos terminais
e dos serviços telefónicos da Comunidade .
2.1 .

2.2 .
Este serviço funciona na maioria dos Estados
- membros sob a forma de serviço público . As condições
oferecidas aos utilizadores estão muitas vezes relaciona

das com exigências de garantia de tratamento dos utili
zadores no quadro do ordenamento do território a nível
nacional . A definição, a aplicação e a interpretação das
medidas OPA deveriam possuir uma relação com os
custos que implicam . Estas medidas deveriam ainda
ter em conta o carácter real da procura e atender à
viabilidade económica e social , à viabilidade técnica e

aos custos de funcionamento e de exploração . Toda e
qualquer evolução no sentido de uma orientação das
tarifas para os custos deveria ser progressiva e associada
a medidas destinadas a garantir que os utilizadores de
reduzido tráfego e os consumidores em geral beneficiem
de reduções tarifárias nos mesmos termos do que os
assinantes das empresas e incluir medidas destinadas a
promover a conexão à rede doméstica , sem as quais
tal não será possível . Os princípios tarifários devem
garantir a viabilidade financeira dos operadores públi
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cos , necessária à manutenção e desenvolvimento das
redes actuais e à garantia do serviço universal .

discriminação nos domínios económico , técnico, de ser
viço , de funcionamento e de acesso à informação .

2.3 .
A proposta visa alterar essa situação no atinente
à telefonia vocal e à própria rede pelo que merece todo
o apoio do Comité .

3.2 . Artigo ÍW, n°. 1

2.4.
Segundo a Directiva-Quadro, a OPA aplicada à
telefonia vocal é a contrapartida da existência de direi
tos exclusivos e especiais . O seu papel é o de substituir
os mecanismos do mercado sempre que o interesse geral
necessite de o limitar . Quando é a concorrência no
mercado que determina as relações entre utilizadores e
fornecedores , as regulamentações devem ser as mesmas
para todos os concorrentes , em particular sempre que
as condições OPA são definidas. Os utilizadores têm o
direito a um nível de qualidade mínima igual ao que
obtêm os operadores de telecomunicações mais impor
tantes . Além disso , a integridade e a qualidade da infra
-estrutura de telecomunicações dependem da manuten
ção de níveis de qualidade adequados para esses opera

As entidades regulamentadoras nacionais deveriam ser

consultadas antes de ser recusado qualquer pedido de
interconexão com outra rede de prestadores de serviços .
O texto deveria especificar expressamente que a parte
requerente deveria ter a possibilidade de defender o seu
caso junto das entidades regulamentadoras nacionais
antes de ser tomada uma decisão .

3.2.1 .

A questão da interconexão deveria ser bem

precisada de forma a salvaguardar a integridade das
redes e a eficiência das duas partes envolvidas .

dores .

3.3 .

2.5 .
As disposições sobre a não-discriminação na
utilização da rede pelos organismos de telecomuni
cações no que se refere a serviços que podem ser ofereci
dos por outros prestadores também não são suficientes.
Enquanto não existirem disposições relativas ao acesso
à « colocação » dos equipamentos ( ver considerando 17 )
é preciso fazer com que os outros prestadores de ser
viços tenham acesso nas mesmas condições técnicas
e económicas que o organismo de telecomunicações ,
independentemente do facto deste acesso poder implicar
custos suplementares .

Numa preocupação de convergência é recomendado

2.6 .

Por outro lado , o Comité recomenda a maior

transparência nas relações comerciais entre os prestado
res de serviços e o público .
3 . Observações na especialidade

3.1 .

A Directiva deveria insistir no principio da não

Artigo 16°.

incumbir a Comissão de efectuar os trabalhos de nor

malização necessários à instalação e ao bom funciona
mento das cabinas telefónicas públicas , tal como indi
cado no ponto 1.5 . supra e em relação aos cartões de

pré-pagamento de chamadas ( art . Y7°. da proposta).
3.4 . O artigo 25°. n°. 4, alínea b)

Parece indicar que as entidades regulamentadoras
nacionais devem ser consultadas sobre os litígios exami
nados pelo grupo de trabalho em questão . O Comité
considera que não é desejável que as entidades regula
mentadoras dos países que não são afectados partici
pem na audição. O texto deveria , pois, ser modificado
de forma a especificar claramente que apenas serão
ouvidas as entidades regulamentadoras nacionais inte
ressadas , o requerente e o organismo de telecomuni
cações em causa .

Feito em Bruxelas , em 25 de Novembro 1992 .
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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ANEXO

ao parecer do Comité Económico e Social
A proposta de alteração que se segue, apresentada nos termos do Regimento, foi rejeitada durante o debate :
Ponto 2.2

A seguir a « progressiva » (59 período), os dois últimos períodos teriam a redacção seguinte :
« Devem tomar-se, ao mesmo tempo, medidas destinadas a garantir que os utilizadores e os consumidores
em geral beneficiem de vantagens de reduções de custos nos mesmos termos do que os assinantes das
empresas, e incluir medidas destinadas a promover a conexão à rede doméstica , sem as quais tal não será
possível . Os princípios tarifários não devem destruir a viabilidade financeira dos operadores públicos,
necessária à manutenção e desenvolvimento das redes actuais e à garantia do serviço universal . >»
Resultado da votação

Votos a favor : 24; votos contra : 42; abstenções : 21 .

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa às condições de concessão e de
exercício das autorizações de prospecção, exploração e extracção de hidrocarbonetos ( J )
(93/C 19/32)

Em 26 de Maio de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do n? 2 do artigo 57? e ar
tigo 100? A do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia , consultar o Comité
Económico e Social sobre a proposta supramencionada .

A Secção da Energia , dos Assuntos Nucleares e da Investigação, encarregada da preparação
dos trabalhos sobre esta matéria, emitiu parecer com base no relatório de A. Sala , em 30 de
Outubro de 1992 .

O Comité Económico e Social adoptou por ampla maioria, com duas abstenções, na
301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o parecer que se segue.
1 . Introdução
1.1 . Situação actual
1.1.1 .

Os recursos comunitários de hidrocarbonetos

satisfazem apenas parcialmente as necessidades internas
da Comunidade . A produção interna não parece ter,

em geral , tendência para crescer. As perspectivas de se
poderem encontrar novas jazidas, embora não sejam de
excluir, não são muito encorajadoras . No entanto , os

processos e os instrumentos de prospecção e de pesquisa
têm conhecido progressos tecnológicos notáveis, pelo
(') JO n? 139 de 2. 6 . 1992, p. 12.

que não e de excluir que se possam vir a identificar
novas jazidas, mesmo em zonas que já foram objecto
de prospecção ou em zonas marginais .
1.1.2 .
O elevado grau de conhecimento técnico e as
elevadas verbas necessárias aos operadores no sector
da pesquisa de hidrocarbonetos explicam o número
necessariamente reduzido de operadores primários qua
lificados neste sector. Embora alguns grupos industriais
tenham começado, muito recentemente, a penetrar no
mercado da pesquisa , nomeadamente recorrendo à
colaboração de certos subsectores técnicos com muita

experiência e conhecimento pericial , verifica -se, em
todo o caso , que se trata de um número muito reduzido
tanto de operadores primários como de operadores
secundários ( subcontratantes técnicos ).
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1.2. Contexto geral da proposta de directiva
1.2.1 .
Em 27 de Março de 1984, o Comité Económico
e Social decidiu convidar a Secção da Energia , dos
Assuntos Nucleares e da Investigação a elaborar um
relatório de informação sobre as actividades de prospec
ção e de exploração de hidrocarbonetos , o qual foi
completado e aprovado pela referida Secção em 11 de
Janeiro de 1985 (*). Nas considerações finais do relató
rio indicava -se a necessidade de a Comunidade ter um

papel impulsionador discreto mas activo . A Comuni
dade foi , assim , convidada a tomar medidas no campo
da pesquisa tecnológica , no tocante a prospecção e
perfuração , e no campo da segurança e do abasteci
mento ( reservas e gasodutos ).
1.2.2 .

Em 16 de Setembro de 1986 , o Conselho de

Ministros adoptou uma Resolução [ Resolução do Con
selho relativa a novos objectivos comunitários de polí
tica energética para 1995 e à convergência das políticas

dos Estados-membros (2)], na qual se definia como
objectivo da política energética da Comunidade e dos
Estados-membros uma melhor integração do mercado
interno da energia , onde seriam suprimidos todos os
obstáculos às trocas .

1.2.3 .
A Comissão propôs, em 1989, a elaboração
por consultores externos de uma análise jurídica das
restrições à realização do mercado interno da energia
a montante e a juzante da indústria dos hidrocarbonetos
(contrato XVII/7080/ETD/89-20). Em síntese, o relató

rio põe em evidência a grande diversidade de situações
existentes e conclui com a recomendação de que se
adopte uma directiva que torne o mercado aberto e
não discriminatório de modo irrevogável , mesmo em
situações de emergência , para os Estados-membros .
Muitas das recomendações formuladas nesse relatório
foram incorporadas na proposta de directiva que é
objecto do presente parecer .
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A concessão da autorização implica a obrigação, por
parte dos interessados, de realizar determinadas ope
rações segundo um determinado programa temporal ,
estabelecido pelo Estado-membro, tendo em conta,
também , as características da zona geográfica em
questão .
1.3.3 .

Os hidrocarbonetos existentes no subsolo são

geralmente propriedade do Estado-membro. Essa pro
priedade é geralmente transferida , em parte ou na totali
dade, para a entidade que encontrou a jazida e efectua
a exploração, com base em condições previamente esta
belecidas pelo Estado-membro .
1.3.4.

O processo de « autorização », visto na sua

globalidade e tal como é aplicado ao operador que
efectua a prospecção , a pesquisa e a exploração, tem
muito em comum com o instrumento jurídico geral

mente conhecido como « concessão », no sentido de que
o operador assume toda a responsabilidade e o risco
da realização das operações necessárias, suportando os
respectivos custos e retira uma contrapartida económica

dos investimentos realizados na eventual futura explo
ração . No entanto , a multiplicidade e a diversidade

dos processos de concessão das « autorizações » pelos
Estados-membros , não permite a aplicação à totalidade
dos casos do conceito geral de « concessão ».
1.3.5 .
A proposta de directiva pretende estabelecer
alguns critérios de base a aplicar em todos os Estados
- membros , destinados a garantir a abertura efectiva e
a transparência dos processos de obtenção das autori
zações e a supressão de processos e limitações com
efeitos discriminatórios . A proposta deixa aos Estados
- membros a liberdade de prosseguirem as suas próprias
políticas de planificação da produção e de continuarem
a utilizar o respectivo método de distribuição dos rendi
mentos entre os operadores e o próprio Estado .
1.4 . Relação entre a proposta de directiva e a Directiva

1.3 . A situação jurídica existente na Comunidade

1.3.1 .
As actividades de prospecção, pesquisa e
exploração em determinadas zonas geográficas são
actualmente « autorizadas » ( mediante licenças, autori
zações, concessões ) pelos Estados-membros segundo
processos muito diversos uns dos outros que reflectem
a diferença entre as várias ópticas jurídicas gerais nacio
nais , bem como a diferença entre as várias realidades
geológicas e de produção . Na ausência de uma directiva
comunitária

neste

domínio ,

os

Estados-membros

podem decidir unilateralmente modificar a respectiva
regulamentação, particularmente em momentos de difi
culdade ou de emergência .
1.3.2. Fora as operações iniciais de prospecção preli
minar , que não são geralmente autorizadas em regime
de exclusividade , os outros tipos de operações , com
características industriais pela respectiva dimensão e
natureza , podem ser autorizadas mediante direito exclu
sivo e por um período de tempo relativamente longo .

90/531 /CEE (3 ) (procedimentos de celebração de
contratos de direito público)
1.4.1 .
A Directiva 90/531 /CEE prevê que os operado
res que efectuam a pesquisa de hidrocarbonetos e a

quem foi concedida uma autorização , quase sempre em
exclusividade para uma determinada área geográfica ,
recorram a processos abertos e não discriminatórios
quando da aquisição de bens , obras (e serviços ).

1.4.2 .
A proposta de directiva , no artigo 13", prevê
a alteração a partes do articulado da Directiva
90/531 / CEE no sentido de que , quando a concessão da
autorização se tenha processado de forma aberta e
não discriminatória , o operador seja obrigado a seguir
procedimentos menos rígidos na escolha dos fornecedo
res de bens , obras (e serviços ).
1.5 . Bases jurídicas da proposta de directiva

1.5.1 . O objectivo final e principal da proposta de
directiva é tornar extensivos ao sector da prospecção ,

(') Doe. CES 834/81 final .

(2) JO nV C 241 de 25 . 9 . 1986 .

H JO n? L 297 de 29 . 10 . 1990 .
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da exploração e da extracção de hidrocarbonetos os
princípios da abertura à concorrência do mercado
comunitário .

1.5.2. Segundo a proposta de directiva, a abertura
do mercado, a transparência dos processos de obtenção
das autorizações e a eliminação dos dispositivos discri
minatórios dariam origem a um aumento de interesse
por parte dos operadores do sector. Consequentemente,
poder-se-ia verificar um aumento, embora provavel
mente modesto, da produção comunitária de hidrocar
bonetos .
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2.2. 1.1 .
Tudo isto condiz com o que e dito no « Rela
tório de informação sobre a prospecção e a exploração
dos hidrocarbonetos na Comunidade », já referido no
ponto 1.2.1 .

2.2.2.
O Comité sublinha a importância e o alcance
das novas tecnologias de prospecção e de produção , que
poderão justificar um aumento da actividade mesmo em
áreas para as quais foram já concedidas autorizações .

As novas tecnologias de prospecção , parti

2.2.2.1 .

cularmente as sísmicas tridimensionais , tornam conve

1.5.3 . Em relação com o que atrás foi dito, a pro
posta de directiva baseia-se no n9 2 do artigo 57? e no
artigo 100° A do Tratado (ponto 30 da Exposição de
Motivos da proposta de directiva).

2. Observações na generalidade
2.1 . Publicidade dos concursos e modalidades de con
cessão das autorizações
2.1.1 .

O Comité concorda com a conveniência de

submeter as novas « autorizações » de prospecção,

exploração e extracção de hidrocarbonetos a uma disci
plina geral que torne obrigatório o recurso a processos
de concurso e a adjudicação das áreas mediante actos

desprovidos de condições discriminatórias . A disciplina
deverá assegurar condições de operacionalidade fixas e

niente , hoje, uma análise muito pormenorizada da
situação geológica , não só nas zonas em vias de prospec
ção, mas igualmente em zonas já antes sujeitas a pes
quisa com métodos menos precisos , com vista a uma
possível identificação, se não de jazidas de grandes
dimensões , pelo menos de outras menores que tenham
passado despercebidas num primeiro exame .
2.2.2.2.
As novas tecnologias de perfuração permi
tem atingir uma maior profundidade e operar em zonas
geologicamente mais complexas e ou de maior dificul
dade .

2.2.2.3 . Fala-se de progressos tecnológicos no campo
da recuperação secundária e terciária de hidrocarbone
tos e na utilização de jazidas esgotadas como reservató
rios para o armazenamento de hidrocarbonetos
gasosos .

estáveis em toda a Comunidade, mesmo em eventuais
momentos de crise .

2.1.2.
O Comité concorda com a necessidade de que
o exercício das autorizações não esteja subordinado a
cláusulas desnecessárias, a não ser que elas sejam

impostas ou justificadas, do ponto de vista técnico ou
económico, pela necessidade verificável de uma maior
racionalidade na exploração das jazidas existentes.

2.2. Perspectivas da produção comunitária

2.2.2.4 .
Uma consequência do que e dito nos tres
pontos anteriores , o aparecimento de novas tecnologias
e a consequente obtenção de novos dados , no período de
pesquisa e de extracção, é que se torne, frequentemente ,
necessária uma restruturação, mínima que seja , dos

programas originariamente previstos. É, pois, necessá
rio que as partes contratantes procedam a adaptações
sucessivas quanto à duração inicialmente prevista da
autorização . Isto verifica -se na prática corrente e deve
ria ficar formalmente previsto , com as modalidades
adequadas , na proposta de directiva jacente .

2.2.3 .

O Comité considera que mesmo as jazidas de

menores dimensões , se economicamente viáveis , devem

2.2.1 .

O Comité regista as considerações expressas

pela Comissão nos documentos explicativos que acom
panham a Proposta de Directiva, segundo as quais :

ser consideradas estrategicamente importantes, quer do
ponto de vista da garantia de aprovisionamento quer
do ponto de vista da redução dos riscos ambientais .

— os recursos internos da Comunidade são limitados,

— as zonas para as quais foi já concedida uma autori

zação e as zonas em exploração são aquelas onde
existe, provavelmente, a maior parte dos recursos
em hidrocarbonetos ,

— não se considera provável a descoberta de grandes
jazidas em zonas ainda não atribuídas, com excep
ção, talvez, das grandes profundidades marítimas .

2.2.4.
O Comité concorda com que os Estados-mem
bros mantenham a soberania em relação aos respectivos
recursos em hidrocarbonetos , o direito à respectiva
gestão , a responsabilidade em matéria de observância
das normas ambientais e de segurança sanitária , bem
como a possibilidade de deliberar em matéria de defesa
nacional ( como está previsto, nomeadamente, no
artigo 3V).
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2.3 . Duração e extensão das autorizações

2.3.1 .
O Comité concorda com a necessidade expres
sa na alínea b ) do artigo 5" de que a duração das novas
autorizações permita ao operador contar com uma
exploração economicamente incentivadora . A duração

não deverá , porém, ser excessivamente longa . É, no
entanto , importante que a duração das novas autori
zações seja estabelecida com precisão logo no momento
em que é dada publicidade ao concurso .

2.3.2 .
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O Comité concorda com a conveniência de

uma delimitação precisa das zonas autorizadas . Em sua
opinião , caso se detecte a existência de uma jazida
cuja extensão englobe uma zona limítrofe ainda não

atribuída, o concessionário que a descobriu deve poder
participar com prioridade no processo de concessão da
autorização relativa à area limítrofe, mas sempre com
base em concurso .

2.4. Restituição de zonas não exploradas (artigo 89)
2.3.1.1 .
O Comité concorda igualmente com a con
veniência de haver prorrogações da duração em caso
de atrasos na realização do programa acordado devido
a circunstâncias imprevisíveis [como está previsto na
alínea b ) do artigo 59 ].

2.4.1 .

2.3.1.2 .

tária .

No entanto , em muitos casos , como se refere

nos pontos 2.2.2.1 a 2.2.2.4, os prazos inicialmente
estabelecidos podem ser oportunamente modificados
ou adaptados , no interesse geral , devido a circunstân
cias não quantificáveis nem determináveis no momento
do acto de autorização, ainda que previsíveis em princí
pio . O Comité considera que, nos casos em que os
programas de exploração e perfuração estejam substan
cialmente avançados na execução em cumprimento de
disposições contratuais já em vigor no momento em
que a directiva proposta produza efeitos (1 de Janeiro
de 1993 ou data posterior), os contratos atinentes devem
continuar válidos até a data em que expirem . Nos casos
de autorizações concedidas ao abrigo de legislação que
não estabeleça prazos de vigência , o processo descrito
no artigo 89 da proposta de directiva deverá aplicar-se
com as alterações que abaixo se propõem .

2.3.1.3 .
O mesmo se aplica a ampliações e alterações
do programa original que, devido à sua reduzida dimen
são ou outras razões particulares, não seja conveniente
submeter a novos procedimentos de concurso, devendo
antes ser consideradas como integradas na evolução
normal dos programas originais .

2.3.1.4. A proposta de directiva pendente deveria
pois conter uma cláusula que permitisse, em certos
casos , um alargamento restrito dos limites inicialmente
estabelecidos sem recurso a uma nova abertura de con

curso , em termos idênticos aos de outras directivas

recentemente adoptadas (nomeadamente as relativas à
adjudicação de empreitadas de obras públicas e de
serviços).

2.3.1.5 .

Nestes casos deveriam ser definidos critérios

gerais bem como os casos em que se considere inopor
tuno recorrer a nova abertura de concurso para activi
dades complementares ( pequena dimensão , razões
antieconómicas , causa de atrasos operacionais impor
tantes ).

Devido às várias legislações actualmente exis

tentes nos diferentes Estados-membros, verifica-se que
certas zonas se encontram hoje reservadas, sem limi

tações temporais, a determinado operador designado
por lei ou simplesmente autorizado em exclusividade
sem que tal autorização tenha sido concedida mediante
concurso prévio . Em alguns casos os operadores autori
zados são empresas com participação estatal maiori

2.4.1.1 .

O Comité considera necessário , nestes casos ,

e à excepção das zonas onde é necessário garantir a
continuidade de actividades em curso de perfuração
exploratória ou de extracção de hidrocarbonetos, que,
por princípio, as partes de autorizações relativas a zonas
ainda não exploradas sejam sujeitas a revisão e se
reabram , eventualmente, concursos que obedeçam a
critérios de concorrência para a concessão de autori
zações para as próprias zonas . Tal justifica-se por
razões de restabelecimento da concorrência com o

objectivo de aumentar as perspectivas de produção de
hidrocarbonetos provenientes do solo comunitário .
2.4.2 .
O Comité considera que a restituição das áreas
não exploradas se deve processar de modo a limitar
a eventualidade de um contencioso jurídico e a não
prejudicar a continuidade das actividades de pesquisa
e de produção. Deve, nomeadamente, garantir-se ao
concessionário não só a possibilidade de continuar a
operar nas zonas onde a produção esteja em curso , mas
igualmente em zonas em relação às quais possa provar
possuir dados geológicos que demonstrem uma elevada
probabilidade de detecção de novas jazidas, para as
quais o operador se comprometa a realizar um pro
grama de perfuração a curto ou médio prazo .
2.4.2.1 .
Se a autorização em vigor não previr prazos
para a concretização de determinadas fases da pesquisa ,
o n9 2 do artigo 89 da directiva prevê a restituição das
áreas geográficas, nas quais o processo de extracção
não tenha ainda sido iniciado no prazo de 5 anos após
a concessão da autorização .

2.4.2.1.1 . O Comité é de opinião que tal cláusula pode
ria ser atenuada na sua exigência em função do que se
expôs no ponto precedente .
2.4.2.2 .
Nos casos em que a autorização tenha sido
concedida com base numa lei , o n9 2 do artigo 89 da
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proposta de directiva estabelece que devam ser restituí
das as partes da zona geográfica que não foram explora
das ou nas quais não tenha sido iniciado o processo
de perfuração nos prazos fixados na legislação. Esta
cláusula não oferece soluções claras caso a lei se encon
tre ainda em vigor e não fixe quaisquer prazos.

2.4.2.2.1 .
Neste caso, seria util definir o que se
entende por « áreas exploradas » e, em todo o caso ,
quais as modalidades e os prazos para a cessação das
concessões em vigor. Também neste caso deveria apli
car-se o princípio de deixar ao concessionário interes
sado as zonas de exploração em que possam ser conside
radas como boas as perspectivas de detecção de jazidas,
embora exigindo-lhe que passe rapidamente às fases de
perfuração .

2.4.2.6 .
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O « plano de restituição », tal como é defi

nido no ponto 2.4.2.4, deverá ser tornado público e
submetido à Comunidade para os registos e ou decisões
apropriadas .

2.4.3 . O Comité insiste na importância de que a
directiva contenha uma cláusula que obrigue a fixar os
prazos e as modalidades de restituição de áreas não
exploradas, a incluir explicitamente tanto nos avisos de
concurso como nos actos de autorização . Tal verifica
-se, aliás, na prática corrente .
2.4.4. O princípio geral da restituição de áreas não
exploradas é já aplicável a muitos contratos e autori
zações em diversos países terceiros, segundo modalida

des e instrumentos jurídicos que diferem de local para
local .

2.4.2.3 . Tal como foi referido nos pontos preceden
tes , para se poder proceder à restituição das áreas
consideradas inexploradas será necessário definir as
características específicas destas mesmas áreas , sendo
de prever que venham a surgir complexos processos no
plano jurídico . Com efeito, poderão surgir conflitos
legais relacionados , nomeadamente, o processo de
expropriação e ou ao estabelecimento de compensações
adequadas . Uma consequência indesejável poderia ser
criarem-se condições para um abrandamento da pes
quisa e da produção de hidrocarbonetos . O Comité
espera que o processo de restituição das áreas em causa
seja precedido de um razoável período de análise e
confronto das diferentes posições e que a entrada em
vigor da directiva não tenha efeitos jurídicos imediatos
de reestruturação drástica e unilateral das concessões
em situação crítica .

2.4.2.4.

O Comité e de parecer, pois, que os Estados

- membros e os concessionários interessados elaborem ,

a breve prazo , « planos de restituição » para as zonas
inexploradas . Neste contexto , as zonas onde já se proce
deu à extracção ou perfuração deveriam ser deixadas
ao actual concessionário . Do mesmo modo , as áreas
em relação às quais o concessionário possa provar

possuir dados geológicos que permitam presumir uma
boa probabilidade de existência de jazidas e se compro
meta a realizar a breve prazo um programa de perfu
rações deverão , igualmente, poder ser deixadas aos
actuais concessionários . As outras partes de áreas a

explorar deverão ser postas a concurso, no qual o actual

2.4.4.1 . O Comité chama a atenção para o facto
de, devido à grande importância da Comunidade, a
proposta de directiva poder vir a constituir uma referên
cia para outros países terceiros com efeitos de alcance

imprevisível . Neste sentido, recomenda a adopção, no

âmbito da directiva , de instrumentos como o referido

« plano de restituição », ou equivalentes, que não se
baseiem apenas em instrumentos legislativos unilate
rais .

2.5 . Modalidades de concurso

2.5.1 .

O Comité concorda com as modalidades de

publicidade e processamento dos concursos e com os

critérios de base para a concessão de autorizações .
2.5.2.
Nos casos em que a concessão de autorizações
se faça mediante concurso não discriminatório, a enti

dade concessionária não pode ficar sujeita a obrigações
particulares no que se refere à aquisição de bens, obras
e serviços, isto é, a normas idênticas àquelas a que estão
sujeitas entidades que operam na base de exclusividade,
como nos sectores da água, da energia eléctrica e dos
transportes públicos .

2.5.2.1 . O Comité concorda com a adopção deste
critério na directiva e com a consequente derrogação e
alteração de alguns artigos da Directiva 90/531 /CEE .

concessionário terá a garantia de poder participar.
2.6 .

2.4.2.5 .
O Comité concorda com o princípio de que
deve ser estabelecida uma compensação a atribuir ao
concessionário actual das zonas que devam de novo ser
postas a concurso . Esta compensação deverá ser fixada
com base na legislação e na jurisprudência locais sem
necessidade de se estabelecerem outras modalidades

específicas , contrariamente ao disposto no n9 4 do
artigo 89. Evitar-se-ia , assim , suscitar problemas desne
cessários de carácter jurídico em qualquer dos Estados
- membros .

2.6.1 .

Países terceiros

No artigo 9? da presente proposta de directiva

prevê-se uma série de dispositivos respeitantes à pari
dade e reciprocidade de direitos no que se refere ao
acesso das empresas comunitárias às actividades de
prospecção, de exploração e de extracção de hidrocar
bonetos em países terceiros .
2.6.1.1 .
Caso surjam dificuldades, prevê-se a reali
zação de negociações e, se estas não resultarem , a
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possibilidade de recusar o direito de acesso das empre
sas dos referidos países terceiros a idênticos concursos
na Comunidade .
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2.7.3 .
O Comité chama a atenção para o facto de
uma importante fracção das necessidades próprias em
hidrocarbonetos ser satisfeita por importações de países
tercerios . Um importante acto legislativo da CEE, como

2.6.1.2 .
O Comité concorda com o princípio que
informa estes dispositivos que poderão ser aplicados de
forma mais ou menos rígida segundo a decisão do
Conselho de Ministros . Deve, porém, ter-se presente
que é pouco provável o estabelecimento de planos con
sistentes de pesquisa e de exploração em território

comunitário por empresas ainda não estabelecidas na
Comunidade . São de prever, por outro lado, importan
tes programas operacionais da parte de empresas comu
nitárias para o território comunitário.
2.6.2 .

A

directiva

constituirá

um

elemento

de

referência para os países terceiros que devam proceder
a alterações das respectivas legislações actualmente em
vigor sobre esta matéria . O Comité, embora não veja
motivos de preocupação nos vários dispositivos da
directiva, para além dos já anteriormente referidos,
recomenda que a redacção do n? 2 do artigo 2? seja
reformulada em termos mais genéricos, transferindo o
que visa alcançar para o n? 1 do artigo 39.
2.7. Considerações finais
2.7.1 .

O Comité congratula-se com as medidas pre

vistas na directiva em matéria de abertura dos mercados

e adopção de critérios de competição para a concessão
de autorizações .
2.7.2.
Os novos critérios de atribuição poderiam per
mitir uma maior actividade do mercado e , possivel
mente , um aumento , provavelmente modesto , da pro
dução .

a presente proposta de directiva relativa à produção
de hidrocarbonetos , deve ser analisado atentamente,
nomeadamente pelo modo como possa vir a reflectir
-se sobre uma eventual evolução das legislações dos
países terceiros fornecedores da CEE .
2.7.4.

Neste contexto, um dos aspectos mais delica

dos da proposta de directiva é, precisamente, o princípio
da reciprocidade das condições de acesso referido no
ponto 2.6.1.2 e, em segundo lugar, o princípio da resti

tuição de áreas ainda não exploradas e para as quais
foram concedidas autorizações segundo modalidades
não formalmente competitivas .
2.7.4.1 . O Comité manifesta preocupação particular
mente em relação a este segundo princípio e sublinha
a necessidade de, em matéria de restituição de áreas
não exploradas, se recorrer a um « plano de restituição »
e não a um instrumento de intervenção legislativa unila
teral .

Por fim, o Comité espera que a política comu
nitária da energia evolua no sentido de uma maior
integração tanto internamente à Comunidade como em
2.7.5 .

relação ao exterior, de modo a que as medidas de
abertura progressiva dos sectores que integram o mer
cado europeu da energia sejam convergentes com as
que regem o desenvolvimento de relações ordenadas e
harmónicas com os países produtores .

Feito em Bruxelas , em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à limitação das emissões de
dióxido de carbono através do aumento do rendimento energético (no âmbito da proposta

relativa ao programa SAVE) ( ] )
(93 /C 19/33

Em 16 de Julho de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o disposto no artigo
130" S do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia , consultar o Comité
Económico e Social sobre a proposta supramencionada .
A Secção da Energia , dos Assuntos Nucleares e da Investigação , incumbida da preparação
dos trabalhos do Comité sobre esta matéria , emitiu parecer em 30 de Outubro de 1992
( relator : P. Flum ).

Na 301 ? reunião plenária (sessão de 25 de Novembro de 1992), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o presente parecer.
1 . Introdução

3 . Pontos essenciais da directiva

1.1 .
Em 26 de Junho de 1992, a Comissão apresentou
uma proposta de directiva do Conselho relativa à limi
tação das emissões de dióxido de carbono através do
aumento do rendimento energético ( programa
SAVE) ( ! ). Da utilização não racional dos recursos natu
rais energéticos , em especial nos países industrializados
(a montante do processo económico ), e do respectivo
impacto negativo directo e indirecto sobre o ambiente
(a jusante do processo económico ), nasceu a necessi
dade de elaboração de um programa de eficiência ener
gética . Consequentemente, a proposta da Comissão
merece um acolhimento favorável , na medida em que

3.1 .

constitui um passo na direcção certa .

A consecução do objectivo de estabilização das

emissões de C02 que a Comunidade se propõe alcançar
impõe, de harmonia com o artigo 1309 R do Tratado,

uma política de melhoria do rendimento energético
assente num conjunto coerente de sete medidas :

— certificação energética dos edifícios,

— facturação das despesas de aquecimento, ar condi
cionado e água quente sanitária em função do con
sumo real ,

— promoção do financiamento por terceiros dos inves
timentos de eficiência energética no sector público,
— isolamento térmico dos edifícios novos ,

2.

Conteúdo da directiva

— inspecção periódica das caldeiras ,

2.1 . Dado que os preços nos mercados mundiais são
preços influenciados por múltiplos factores, que não
reflectem a escassez potencial das fontes de energia, os
mecanismos de mercado tornam-se, dada a ausência do

efeito regulador dos preços, inoperantes e incapazes de
induzir a curto ou a médio prazo uma utilização mais
económica das fontes de energia . Importa por conse

guinte adoptar um conjunto coerente de medidas com

— inspecção periódica dos veículos,

— auditorias energéticas nas empresas .
3.2 .
Este programa não se aplica às centrais eléctri
cas , as quais são objecto de projectos comunitários
específicos de investigação e de demonstração .

vista a aumentar o rendimento energético e reduzir as

emissões de C02, dando assim um contributo impor
tante para a preservação do ambiente .

4 . Observações atinentes à exposição dos motivos da
proposta de directiva

2.2. É neste contexto que se inscreve a proposta
de directiva da Comissão, apresentada no âmbito do
programa SAVE. Este programa teve início em 1991 e
deverá vigorar cinco anos, sendo um instrumento para
ajudar os Estados-membros da Comunidade a reforçar
e coordenar programas nacionais de eficiência energé

4.1 .
Na introdução da exposição dos motivos , seria
conveniente acrescentar que entre 1987 ( ano-base para
as reflexões produzidas sobre esta matéria ao nível

tica . O programa SAVE (2) insere-se num contexto mais

período registaram as emissões de C02 provenientes da

vasto de medidas comunitárias de poupança energética.

(>) JO n'.'C 179 de 16. 7. 1992, p . 8 .
(2) JO n<>L 307 de 8 . 11 . 1991 .

político nacional) e 1991 , as emissões de C02 na Repú

blica Federal da Alemanha sofreram uma quebra de
9% , não obstante o ligeiro aumento que no mesmo

utilização de produtos petrolíferos e de gás . A referência
que a proposta de directiva faz à substituição que
importa operar no grupo das fontes de energia fósseis
não atende aos problemas da segurança do aprovisiona
mento e do período de vida limitado das várias fontes
de energia fósseis , nem tão poucotem em conta o risco
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de uma possível deslocação do problema do dioxido de
carbono para o metano . Nos próximos anos, registar
- se-ão de qualquer forma , quanto mais não seja por via
das medidas de ajustamento , diminuições significativas

das emissões de C02 provenientes da utilização do
carvão (primeiro relatório da comissão de inquérito
« Protecção da atmosfera terrestre », Bundestag, Publi
cação 12-2400, de 31 de Marzo de 1992).
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destinada a incentivar a poupança de energia . O docu
mento em apreço integra-se no conjunto de medidas

globais de política energética da CE que têm por objec
tivo a racionalização do consumo de energia, a protec
ção do ambiente e a preservação do universo .
5.2. A apresentação da problemática e de certos pon
tos da directiva deveria ainda ser completada em relação

a algumas questões pontuais . É intenção do Comité
4.2 .

Importa também esclarecer a afirmação feita

pela Comissão segundo a qual uma aplicação atempada
e completa do programa SAVE deveria permitir reduzir
de 3 pontos percentuais o aumento de 12 % das emissões

de C02.
4.3 .

Seria ainda interessante reflectir sobre o signifi

cado à escala mundial de uma economia de 3% . Em

1986 , de acordo com o relatório final da comissão

de inquérito « Protecção da atmosfera terrestre », as

emissões de C02 na antiga RDA ascendiam a

contribuir, com as várias sugestões e propostas, para
uma transposição mais eficaz da presente directiva .

5.3 .
A proposta de directiva assenta num conjunto
de sete pontos programáticos essenciais que os Estados
-membros deverão ter em conta na definição das respec
tivas políticas energéticas , cuja execução é da sua inteira
responsabilidade . Merece destaque o facto de o con
teúdo das medidas ter sido definido, enquanto as moda
lidades de execução pelos Estados-membros o não
foram .

3 187 milhões de toneladas, o que corresponde a 15,9%

do total mundial das emissões de C02 provenientes do

consumo de energia , que se eleva a 20 055 milhões de
toneladas. Uma redução de 3 % à escala da CE repre

5.4.

No que se refere às medidas propostas, há a

registar progressos importantes tanto na Comunidade

esta economia apenas representa 0,48 % das emissões .

como nos Estados-membros . Em muitos deles , estão já
consagradas na prática medidas severas no domínio
do isolamento térmico e da inspecção periódica das
caldeiras e dos veículos, com vista à optimização do
consumo de energia e à redução das emissões de subs
tâncias poluentes .

4.4 .
O IPCC ( Intergovernmental Panei on Climate
Change) concluiu que uma estabilização da concen
tração de gases responsáveis pelo efeito de estufa ao
nível registado em 1990 exige reduções dos valores
totais à escala mundial de 60% para o dióxido de
carbono , 75 a 100% para os CFC totalmente halogeni
zados , 15 a 20% para o metano e 70 a 80% para o

5.5 .
A execução de tais medidas assenta num critério
importante : o progresso técnico , o qual não pode esta

dióxido de azoto . Perante estes dados , a cifra de 0,48 %

bros .

senta 95,61 milhões de toneladas, o que pode parecer
considerável . Transposta todavia para a escala mundial ,

é insuficiente . Este valor afigura -se em total despro
porção com os custos que lhe são associados em termos
de economia nacional e de emprego e sobre os quais a
proposta de directiva é omissa . O documento em apreço
insere-se num contexto mais vasto de redução das emis
sões de CO ,, havendo que tomar em consideração
também os dados pontuais .
4.5 .
O princípio da subsidiariedade nas relações
CE /Estados-membros é referido , muito justamente, no
contexto da transposição da directiva para as legis
lações nacionais . Importa todavia garantir o respeito
integral deste princípio no quadro da execução de uma
acção comunitária .

5 . Observações na generalidade
5.1 .

Em termos gerais, a proposta de limitação das

emissões de dióxido de carbono através do aumento do

rendimento energético merece acolhimento positivo .
Em termos de contributo específico para a política
comunitária no domínio da energia e do ambiente ,

gnar, havendo que garantir a sua permanente evolução.
Importa ainda assegurar a comparabilidade dos disposi
tivos e métodos de inspecção nos vários Estados-mem

5.6 . O Comité teria acolhido com agrado uma
referência, na proposta de directiva em apreço, às expe
riências e às conclusões dos projectos de investigação e
de demonstração para as centrais eléctricas e ao respec
tivo impacto sobre a preservação do ambiente .

5.7 .
A troca de informações entre os Estados-mem
bros, tal como o programa SAVE a concebe, é muito
importante por razões de eficiência .

5.8 .
O aprovisionamento energético não pode
prescindir dos recursos locais. A dependência relativa
mente às importações de países terceiros não diminuirá
com os esforços de criação de um mercado interno da

energia . As novas tecnologias permitem, por exemplo,
uma utilização de carvão não prejudicial para o ambien
te. É assim que 90% das centrais eléctricas a carvão e
a hulha na República Federal da Alemanha estão em
conformidade com o referido progresso técnico . As
restantes 10% serão encerradas até finais de 1993 .

trata-se de uma proposta oportuna . É sobretudo mais

5.9.

um ponto de partida para uma estratégia comunitária

previstas não ponha em causa a competitividade de

É conveniente garantir que o pacote de medidas
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certas empresas . Por conseguinte, as acções previstas
no programa deverão ser conduzidas de modo equiva
lente em todos os Estados-membros .

5.10.
Os Estados-membros têm um duplo dever de
informação para com a Comissão :
— devem comunicar à Comissão o texto exacto das

disposições jurídicas internas que resultam da trans
posição da directiva para o direito nacional ,
— de dois em dois anos , devem informar a Comissão

sobre os resultados da aplicação da directiva .

6 . Observações na especialidade
6.1 . Artigo 2o. (certificação energética dos edifícios)
6.1.1 .
O Comité acolhe favoravelmente o princípio
da certificação energética proposto pela Comissão .

terceiros deve ser devidamente justificado . Convém
ainda garantir que a adjudicação de uma obra a um
empreiteiro geral — corrente em caso de financiamento
por terceiros — só será autorizada se os custos não se
revelarem superiores aos de uma adjudicação por lotes,
e se forem salvaguardados os interesses do sector das
PME neste domínio . O Comité remete, neste contexto,
para a Directiva relativa à adjudicação de contratos de

direito público ( ! ).
6.4 . Artigo 5?

6.4.1 .
Importa assegurar a eficácia das medidas a
adoptar pelos Estados-membros relativamente ao isola
mento térmico dos edifícios novos , procedendo à troca
de experiências neste domínio . Seria ainda útil estudar
em que medida a Comissão poderia apoiar os Estados

-membros mediante directrizes técnicas apropriadas e
uma investigação orientada . Neste contexto , afigura-se
importante uma tomada em consideração das experiên
cias já adquiridas pelos Estados-membros .
6.4.2 .

6.1.2 .
As derrogações previstas devem ser especifica
das , a fim de impedir interpretações abusivas .

6.1.3 .
A prevista introdução progressiva da certifi
cação energética para os edifícios públicos a um ritmo
anual de pelo menos 5% do parque existente não se

afigura aceitável . É precisamente o sector público que
deveria dar o exemplo neste caso . Não seria justo em
relação às habitações privadas e aos edifícios comerciais
conceder um bónus especial ao sector público imobi
liário .

6.2 . Artigo 3°
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Os resultados deveriam também ser utilizados

para promover a racionalização do consumo térmico

no conjunto do parque imobiliário. Na opinião do
Comité , importa garantir que só possa ser utilizado
material de isolamento térmico não nocivo para a
saúde .

6.5 . Artigos 6o. e7°.

6.5.1 . A inspecção periódica das instalações de aque
cimento e dos veículos com vista à optimização do
consumo de energia e à redução das emissões poluentes
tem de almejar elevados padrões de qualidade, equiva
lentes aos que vigoram já em alguns Estados-membros
por . força de leis específicas e da aplicação de normas
comunitárias .

6.2.1 . Sempre que o proprietário de um edifício não
residir no mesmo , serão de esperar dificuldades na
realização de investimentos de poupança energética .

6.2.2. Impõe-se por isso a definição de um enquadra
mento adequado para eliminar os obstáculos que se
colocam a este tipo de investimentos, através nomeada
mente de amortizações especiais para os proprietários
ou de um regime de compensações para os mais desfa
vorecidos que não puderem suportar uma transferência
dos custos do investimento para a renda .
6.2.3 . Na determinação dos custos energéticos há
que atender à situação específica de cada habitação.
O Comité parte do princípio de que os Esta
dos-membros tomarão em devida consideração as parti
6.2.4.

cularidades específicas dos edifícios e as possibilidades
de excepção previstas .
6.3 . Artigo 4o.

6.3.1 .

6.5.2 .
Estas inspecções devem decorrer com base em
normas técnicas de elevado nível e por via de dispositi
vos e métodos comparáveis , respeitando as disposições
existentes em matéria de limitação de certas emissões .
6.5.3 .

Exorta -se a Comissão a reflectir acerca das

disposições a adoptar caso os Estados-membros não
procedam a uma transposição em moldes correctos da
presente directiva . Esta observação aplica -se fundamen
talmente a toda a directiva .

6 . 6 . Artigo 8°.

6.6.1 .
Os esforços da Comissão para associar
também as empresas industriais às medidas de pou
pança de energia por via das auditorias energéticas
merecem todo o apoio . Mas, para que tais diagnósticos
possam ser objecto de interpretações equivalentes e
sejam comparáveis entre si , há que definir um quadro de
referência que possa ser utilizado por todos os Estados
- membros . Recorda -se que o regulamento sobre audito
ria ambiental actualmente em preparação também

prevê auditorias energéticas (2).

O financiamento por terceiros constitui um

passo importante para a aplicação da directiva . O
recurso a fundos provenientes do financiamento por

(') JO n? L 297 de 29 . 10. 1990 .
(2) JO n9 C 76 de 27. 3 . 1992.
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6.7 . Artigos 9o. e 10°.
6.7.1 .
Merece acolhimento favorável o facto de as
conclusões do relatório a elaborar bienalmente sobre a

aplicação do disposto na directiva deverem ser precedi
das por consulta do Parlamento Europeu e do Comité
Económico e Social .

6.7.2 .
Com este procedimento será possível realizar
as adaptações que se revelarem necessárias por impera
tivos de ordem ambiental .
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6.7.3 . O Comité saúda em particular a proposta da
Comissão de submeter à regra da maioria qualificada
todas as enventuais alterações à presente directiva .

6.8 . Artigos 11 " e 12°.

6.8.1 .
A directiva deveria ser adoptada quanto antes ,
o que representaria mais um progresso na via da melho
ria da qualidade do ambiente .

Feito em Bruxelas , em 25 de Novembro de 1992.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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