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II

(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONOMICO E SOCIAL

Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que adopta a segunda fase do Sistema de
Cooperação Transeuropeia para Estudos Universitários (Tempus Iljf 1)
93/C 73/01 )

Em 21 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.
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, incumbida da
preparação dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 14 de Janeiro de
1993 . Foi relator L. Connellan .

Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o parecer que se segue.
1 . Introdução

1.1 . O programa Tempus, que visa apoiar o desen
volvimento e a renovação dos sistemas de ensino supe
rior no contexto da reforma e da recuperação económi
cas, nos países da Europa Central e Oriental, por meio
da cooperação com parceiros apropriados da Comuni
dade Europeia, foi adoptado para uma fase-piloto, que
começou em 1 de Junho de 1990. Uma decisão posterior
do Conselho prolongou essa fase inicial por um ano,
até 30 de Junho de 1994 (Decisão do Conselho

1.4. A Comissão propõe, agora, que seja iniciada
uma segunda fase ( Tempus II) e elaborou, para esse
efeito, um projecto de decisão do Conselho. O
documento baseia-se amplamente nos resultados da
avaliação externa do programa, segundo a qual, em
termos gerais, o programa Tempus arrancou em força
e goza de grande popularidade tanto a Leste como no

Ocidente. O segundo programa Tempus (Tempus II)

teria um horizonte de quatro anos, com início em 1 de
Julho de 1994.

92/240/CEE).

1.2. A Comissão apresentou um relatório anual, rela
tivo ao período compreendido entre 7 de Maio de 1990
e 31 de Julho de 1991 , que trata, de forma factual, dos
resultados dos primeiros convites à apresentação de
candidaturas .

1.3 . No âmbito de um processo de avaliação formal,
a Comissão encarregou a « Coopers & Lybrand
Europe » de proceder à avaliação do programa Tempus.
Os resultados foram apresentados em Maio de 1992. O
relatório focou essencialmente a componente fulcral
(Projectos Europeus Conjuntos) da estratégia Tempus
para a reforma dos sistemas de ensino superior no
contexto do processo de reforma e de recuperação
económicas .

0 ) JO n? C 311 de 27. 11 . 1992, p . 1 .

2 . Proposta da Comissão
Em termos gerais, a Comissão propõe o seguinte :

2.1 . Extensão do programa a outros países além
dos actuais dez países elegíveis da Europa Central e
Oriental, a fim de incluir os Estados recém-independen
tes da ex-União Soviética, que estão a beneficiar de
assistência comunitária no âmbito do programa Tacis.
2.2.

Orientação do programa para os dois objectivos

seguintes :

(i) reforma do ensino superior;
(ii) necessidades de reestruturação económica a curto
prazo (penúria de qualificações, etc.).
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2.3 .
Concentração nos Projectos Europeus Conjun
tos (PEC) como meio mais eficaz para realizar os objec
tivos do programa, em contraste com as simples « bolsas
de mobilidade » .

2.4.

Orçamento do programa

Número de países

( milhões de ecus )

elegíveis

1990

25

3

1991

74,5

6

10

1992

respectivas necessidades prioritárias a fim de melhor
orientar o apoio .

3 . Informação de base

Identificação , pelos próprios países elegíveis , das
Ano
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104

3.2 . Tipos de projectos

3.1 .

Candidaturas

Projectos aceites

% de êxito

1 338

152

1 401

314

11,4
22,7

1 979

244

12

individualmente consideradas, é claramente o fulcro e

a componente dinâmica do programa e esteve na origem
São três as formas de projectos :

( i ) Projectos Europeus Conjuntos, que contemplam
associações de universidades e empresas de um país
elegível e dois Estados-membros e que privilegiam
domínios importantes para o processo de reforma
do ensino superior .

(ii) Bolsas de mobilidade .

( iii ) Intercâmbio de jovens .
3.3 .

O Comité é convidado a dar a conhecer a Comis

são as suas observações, na especialidade e na generali
dade, sobre a Proposta . São as seguintes as observações
do Comité :

do seu grande êxito . Para este êxito contribuiu, e conti
nuará a contribuir, de forma crucial, um quadro regula
mentar ligeiro . A necessidade de o integrar numa estra

tégia nacional mais clara reveste a maior importância,
por razões tanto de transparência como de equidade no
processo de candidatura . De outro modo, a reduzida
percentagem de êxito ( 12% ), que reflecte o facto dé as
limitações orçamentais do programa não condizerem
com um número esmagador de candidaturas de elevada
qualidade (cerca de 50% , segundo a Comissão), poderia
provocar algum azedume e reduzir o actual entusiasmo
pela promoção de projectos conjuntos. No entanto,
reconhece-se que a qualidade de algumas candidaturas
provenientes de determinados países elegíveis pode não
ter sido adequada ao estado de relativamente escasso
desenvolvimento económico desses países . Nesses
casos, deveria ter-se especialmente em atenção o prová
vel maior impacte do programa nas economias mais
débeis .

4. Observações na generalidade

4.1 . Apoio à concepção geral do programa

4.3 . Coordenação

4.1.1 .

4.3.1 . No mesmo contexto, o Comité apela instante
mente a uma maior coordenação entre países elegíveis
e a Comissão no estabelecimento conjunto dos critérios

O Comité congratula-se com o programa

Tempus II, apoia a extensão às Repúblicas recém-inde
pendentes da ex-União Soviética, é com agrado que vê
a Comissão garantir que o facto de alguns países da
Europa Central e Oriental se fragmentarem em novos
Estados não dará origem à interrupção da sua partici

pação no programa, aprova a posição de defender que
os objectivos de reestruturação do ensino superior e da
economia a longo prazo (incluindo a eliminação da

escassez de pessoal qualificado) devam ser definidos
com maior precisão e considera que a Comissão tem
razão ao preferir os PEC às simples « bolsas de mobili
dade ».

4.1.2. No acompanhamento do programa Tempus
deveria dar-se uma atenção especial a garantir a igual
dade de oportunidades de participação de ambos os

de candidatura . Da mesma forma, a estreita coorde
nação entre os diversos serviços operacionais da Comis

são envolvidos poderia tornar-se mais evidente se se
publicasse um « Vademecum » interserviços de todas as
pessoas envolvidas no programa Tempus, incluindo as
várias Direcções-Gerais interessadas e a « Task Force »
« Recursos Humanos, Educação, Formação e Juven

tude », bem como, em anexo, uma síntese dos projectos
em execução . O Vademecum de cada programa comu
nitário relacionado com ligações entre o ensino superior
e as empresas deveria incluir uma síntese dos elementos
-chave de programas complementares ( Comett,
Erasmus, Lingua e programas de investigação e desen
volvimento pertinentes).

sexos

4.4. O papel dos parceiros sociais
4.2 . A abordagem a partir da base
4.2.1 .
A abordagem a partir da base, assente em
convites à apresentação de candidaturas de instituições

4.4.1 . O programa deveria, também, dar maior
realce ao papel dos parceiros sociais na ajuda à elabo
ração e avaliação de projectos conjuntos no âmbito do
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programa Tempus. No contexto geral de reforma social
e económica, o Comité recomenda a instituição de um
comité de ligação conjunto CES-parceiros sociais dos
países da Europa Central e Oriental, semelhante ao que

N? C 73/3

com os critérios revistos), consideradas elegíveis, mas
que tenham sido rejeitadas por razões puramente orça
mentais .

tem funcionado, desde 1975, entre a CE e a AECL. Este

tipo de envolvimento das organizações representativas
europeias asseguraria aos parceiros sociais maiores
oportunidades de influenciar a reestruturação econó
mica e social dos países elegíveis.

4.5 . Participação da indústria

4.5.1 . A participação, que está a aparecer, da
« empresa », tal como é definida no artigo 3? da proposta
da Comissão, nos PEC constitui uma evolução positiva
que deve ser encorajada e alargada de forma a garantir
a conveniente participação de todas as categorias de
empresas, públicas e privadas. A fim de aumentar a
eficácia do programa no processo de reforma econó
mica e social, o Comité considera desejável uma maior
participação da « empresa » e dos parceiros sociais de
países elegíveis e de Estados-membros nos PEC . Reco
menda, por isso, que seja encarado como uma opção
prioritária para o futuro o envolvimento da « empresa »
nos PEC. Esse envolvimento deverá ser objecto de
acompanhamento, para que sejam eliminados quais
quer factores que inibam a participação .

5. Observações na especialidade
5.1 . Processos e critérios de candidatura

5.1.1 . Os países elegíveis deveriam definir com maior
rigor as respectivas prioridades no âmbito do programa,
no contexto de uma estratégia nacional de reforma
económica e social ( respeitando a autonomia das insti
tuições requerentes e a necessidade de flexibilidade), e
chegar a um conjunto mais harmonizado e a uma
coordenação mais estreita de critérios de eliminação, a
fim de ultrapassarem a percentagem pouco razoável de
projectos aceites em 1992 ( 12% ). Se se revelar difícil a
definição conjunta de prioridades estritas deveria ser
estudado um processo de filtragem em que se aprecias
sem, numa primeira fase, as « candidaturas em esboço »,
para poupar aos participantes e aos serviços de selecção
tempo, dinheiro e desgaste emocional.

5.2. Inserção do programa Tempus no contexto da
reforma económica e social
5.2.1 . Seria útil persuadir os países elegíveis a serem
mais claros quanto aos respectivos objectivos de rees
truturação, às necessidades de mão-de-obra e ao desen
volvimento das correspondentes qualificações e a serem
mais rigorosos em exigirem a participação activa da
indústria e dos parceiros sociais no programa Tempus.
O Comité insta com a Comissão para que estabeleça
ligações entre o programa Tempus e o programa Phare
-democracia (5 milhões de ecus em 1993 ).

5.3 . Participação da « empresa »

5.3.1 . O Comité recomenda que haja uma maior
participação da « empresa » nos PEC ( actualmente, a
indústria dos Estados-membros participa em cerca de
um terço dos PEC e a indústria dos países elegíveis em
cerca de um sexto). Sem descurar, pela sua importância,
a investigação fundamental/básica, a maior partici
pação da indústria permitiria ao ensino superior respon
der às necessidades da indústria na elaboração dos
programas de estudo, ao darem resposta à escassez de
pessoal com determinadas qualificações, e garantir à
indústria um papel mais activo na valorização do pes
soal. Além disso, funcionaria como catalizador na apro
ximação entre empresas da CE e dos Países da Europa
Central e Oriental .

5.3.1.1 .
O Comité recomenda que o comité consul
tivo proposto no n? 2 do artigo 59 inclua também um
representante do sector industrial de cada Estado
-membro. Passaria assim a existir um representante da
comunidade académica e outro da indústria, tradu

zindo, desse modo, a importância da parceria ensino
superior-indústria no programa.

5.4. Avaliação do impacto
5.1.2 .

A Comissão deveria também reflectir sobre a

necessidade de promover, com um sentido positivo, um
maior equilíbrio linguístico como critério de aceitação.
Actualmente parece ser dada enfâse demasiada a deter
minadas línguas comunitárias .

5.1.3 .

O Comité insistiria, ainda, na necessidade de

incluir na época seguinte de apresentação de candida
tura aquelas que tenham elevada qualidade (conformes

5.4.1 . São os países elegíveis que decidem da percen
tagem do respectivo financiamento no âmbito do pro
grama Phare que tencionam atribuir ao programa Tem
pus. O Comité recomenda que, no caso de países como
a Polónia e a Hungria (aos quais foram concedidas
verbas importantes e onde o programa está bem implan
tado), seja desenvolvido um estudo-piloto do impacto
nacional a fim de servir de orientação para a melhoria
da eficácia do programa noutros países elegíveis.

N9 C 73/4
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possível, com os serviços de coordenação criados para

, 5.5 . Interacção com programas conexos

5.5.1 . O programa Tempus é um programa de ajuda
externa no âmbito do programa global Phare, destinado
aos países elegíveis da Europa Central e Oriental. Está
previsto um programa Tempus semelhante no quadro
do programa Tacis, para os antigos Estados pertencen
tes à União Soviética . Por razões de ordem prática,

os projectos Comett ou Erasmus, sempre que se trare
de prestar ajuda promocional e administrativa às uni
versidades e à indústria interessadas em participarem
em projectos Tempus . Este procedimento facilitaria o
processo de criação de novos PEC utilizando e alar
gando as redes existentes.

entre as quais se contam o estado de desenvolvimento
relativo das duas zonas e as relações políticas, o Comité

recomenda que o programa Tempus destinado a cada
uma dessas zonas funcione com dotação orçamental

própria. Proceder assim seria reconhecer que os países
elegíveis de cada uma dessas zonas estão em estádios
diferentes de desenvolvimento e têm necessidades bas
tante diversificadas .

5.5.2.

Na Comunidade, o Comité recomenda que os

serviços nacionais Tempus estabeleçam contactos, se

5.5.3 . O Comité sublinha, por último, a necessidade
de uma maior transparência nas oportunidades ofereci
das ao ensino superior, à indústria e « empresa » pelo
programa Tempus e pelos programas comunitários
directa ou indirectamente relacionados, assegurada
através da organização de um quadro informativo claro
e global para facilitar o acesso de todos os potenciais
participantes e a integração das várias iniciativas .

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 89/107/CEE do
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros. respeitantes aos
aditivos que podem ser utilizados nos géneros destinados à alimentação humana
(93/C 73/02)

Em 3 de Julho 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 da preparação dos
correspondentes trabalhos do Comité, emitiu parecer em 5 de Janeiro de 1993. Foi relator
G. H. E. Hilkens .

Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993 ), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o presente parecer.
1 . Introdução
1.1 .

O estabelecimento de um mercado interno dos

géneros alimentícios impõe à Comunidade Europeia a
adopção de uma política comum para estes produtos.
A seu tempo, todos os Estados-membros adoptaram
legislação neste domínio, respeitante nomeadamente à
saúde pública e ao controlo de qualidade. Essa legis
lação deverá agora ser substituída por regulamentação
comunitária .

1.2. O Conselho adoptou, em 1988, uma Directiva
(89/107/CEE) que estabelecia um quadro normativo

para a utilização de aditivos nos géneros alimentícios
na Comunidade Europeia.
1.2.1 . Nesta Directiva, partia-se do pressuposto de
que deveria ser elaborada uma lista positiva de aditivos
autorizados na Comunidade e, sendo necessário,
também das quantidades autorizadas. Previa-se simul
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taneamente a elaboração de uma directiva separada,
destinada a precisar o quadro definido por esta Direc
tiva . Essa directiva especial incluiria listas de aditivos

orientação geral definida para os aditivos.

autorizados na CE .

2.2.

1.3 . A Comissão apresenta agora uma proposta de
alteração à Directiva-Quadro (89/ 107/CEE). Nela se
prevê que os Estados-membros possam continuar a
proibir a utilização de determinados aditivos em alguns
géneros alimentícios « tradicionais » produzidos no res
pectivo território.

N? C 73/5

de permitir, nas condições enunciadas, derrogações à
Na opinião do Comité, importará evitar que a

admissão de derrogações conduza à inobservância da
orientação geral em matéria de utilização de aditivos

nos géneros alimentícios na CE, criando precedentes.

2.2.1 . Para assegurar a aplicação de uma política
equilibrada de utilização de aditivos, é muito impor
tante que se adopte uma orientação clara e linear, válida
para toda a Comunidade.

1.3.1 . O propósito inicial do Conselho e da Comis
são de introduzir esta derrogação pela via de uma
nota de pé-de-página a incluir na proposta de directiva
relativa aos edulcorantes não foi aceite pelo Parlamento
Europeu, visto que, por um lado, tal derrogação se não
integrava na orientação geral em matéria de aditivos e,
por outro lado, não era considerado desejável regula
mentar esta matéria numa nota de pé-de-página .

2.2.2. O princípio fundamental a observar é o de que
a decisão de autorizar a utilização de aditivos tenha em
conta a necessidade de garantir o respeito dos critérios
estabelecidos na Directiva-Quadro. De entre estes cri
térios, os mais importantes são : os aditivos não podem
ser nocivos à saúde, a utilização deve justificar-se por
necessidade de ordem técnica e o consumidor não pode

1.3.2. A proposta de modificação agora apresentada
pela Comissão prevê que um Estado-membro possa
proibir a utilização de determinados aditivos em géne

2.3 . O Comité chama a atenção para o facto de a
proposta da Comissão não definir o conceito « tradicio
nal », o que poderá suscitar muitos problemas de inter
pretação na aplicação da directiva . Recomenda, assim,
à Comissão que clarifique este ponto.

ros alimentícios tradicionais, se essa proibição já existir
em 1 de Janeiro de 1992 e a livre circulação de mercado
rias não for afectada .

ser induzido em erro .

2. Observações na generalidade

2.3.1 . Uma vez que se trata de produtos já existentes
em 1 de Janeiro de 1992, poderia tal clarificação consis
tir na inventariação dos produtos considerados « tradi
cionais », que seriam inscritos numa lista limitativa a

2.1 . O Comité compreende que, da aplicação das
regras gerais em matéria de utilização de aditivos no
contexto do mercado interno, poderão resultar proble
mas para alguns produtos tradicionais muito especiais.
Está , pois, de acordo com a proposta da Comissão

que promova a inventariação, pelos Estados-membros,
dos produtos a incluir nesta lista. A directiva poderia
estabelecer, num artigo, a data limite para a elaboração

anexar à directiva . O Comité recomenda à Comissão

da lista .

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa ao controlo das emissões de
compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes do armazenamento de gasolinas e da sua
distribuição dos terminais para as estações de serviço (Directiva « 1? Fase ») ( !)
(93/C 73/03 -

Em 18 de Agosto de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 1009 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 da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 5 de Janeiro de 1993 (relator : J. Gafo Fer
nandez).

Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o presente parecer.
1 . Introdução

1.1 . Com a proposta de directiva em apreço, procu
ra-se reduzir os efeitos nefastos para o ambiente e para
a saúde humana das emissões de compostos orgânicos
voláteis ( COV) procedentes dos hidrocarbonetos .

1.2.

2.2 . O Comité acolhe também com satisfação a
prudência, em termos de custo/benefício, patente na
maior parte das medidas propostas, que reflectem a
crescente sensibilidade da Comissão relativamente à

optimização de recursos económicos escassos, a fim de
dar prioridade às acções de protecção do ambiente nas
áreas em que tal se revele mais urgente.

Mais concretamente, o presente documento da

Comissão aponta para uma redução substancial das
referidas emissões na fase do armazenamento e da

distribuição das gasolinas, conhecida por Fase I. A
Comissão tenciona completá-la com outra directiva
(Fase II), que deverá abranger as emissões registadas
nas estações de serviço durante o reabastecimento .

2.3 . O Comité assinala todavia alguns aspectos que,
na sua opinião, podem ser melhorados ou carecem de
uma análise mais profunda .

2.4.
1.3 .

De acordo com dados da própria Comissão, as

emissões de COV produzidas nas Fases I e II apenas

representam respectivamente 5% e 2% do total das
emissões de COV na Comunidade.

O primeiro diz respeito a própria base jurídica

da proposta de directiva. Na opinião do Comité, a
escolha do artigo 1009 A é positiva e reflecte a crescente
prudência da Comissão, em consequência da consa
gração do princípio da subsidiariedade no Tratado de
Maastricht. Esta escolha revela que o objectivo da
directiva é a harmonização de uma vertente ambiental

1.4.

Isso não significa que se deva pôr em causa a

oportunidade de actuar ao nível destas emissões. Em
primeiro lugar, porque a Comissão já estabeleceu nor
mas aplicáveis a outras fontes de geração deste tipo de

com incidências no mercado interno, optando-se por
um nível mínimo de protecção harmonizada para todos
os Estados-membros.

emissões, como é o caso dos veículos automóveis, que

contribuem para 35 % das emissões de COV, e deverá
no futuro actuar ao nível dos solventes, responsáveis

por 40% das emissões. Em segundo lugar, devido à
própria incidência espacial das emissões de COV em

determinadas áreas urbanas e à necessidade de proteger
os trabalhadores das indústrias abrangidas .

2. Observações na generalidade

2.1 . O Comité aprova os objectivos globais e as
grandes linhas de acção previstas na presente proposta
de directiva que regulamenta a chamada Fase I das
emissões de COV . Não obstante, exorta a Comissão

a apresentar quanto antes a sua proposta relativa à
Fase II .

t 1 ) JO n? C 227 de 3 . 9. 1992, p . 3 .

2.5 .
No entanto, a proposta em apreço, ao preceituar
no seu artigo 49 a possibilidade de os Estados-membros
adoptarem medidas mais severas em certas zonas geo

gráficas para as operações de carga e descarga nos
terminais , abre as portas a uma eventual desarmoni
zação que poderá incidir sobre a livre prestação de
serviços, em particular no domínio dos transportes
terrestres, mas também fluviais e marítimos, e provocar
fragmentações no mercado.

2.6 . Consequentemente, o Comité considera que a
Comissão, para além da notificação do Estado-membro
e dos motivos que originaram a adopção das referidas
medidas, deve ainda ajuizar a compatibilidade das
medidas com os objectivos pretendidos bem como ana
lisar e avaliar o impacto dos seus potenciais efeitos
negativos sobre o mercado interno, tal como prevê o
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n? 4 do artigo 1009 A. Por outro lado, a defesa do
ambiente e da saúde dos trabalhadores exige um ele
vado grau de protecção , de acordo com as tecnologias
disponíveis.

partir da publicação de tais normas, que o Comité
considera urgente, é que se poderá encarar de forma

2.7 .
Assim, no tocante à base jurídica da proposta,
o Comité nutre certas reservas quanto à possibilidade
de as disposições fiscais que constam do artigo 10® se
enquadrarem numa directiva baseada no artigo 1009 A

2.13 . Outro aspecto que, na opinião do Comité, não
pode ser negligenciado relaciona-se com a segurança,

do Tratado . Embora subscreva totalmente a inclusão

da medida proposta neste artigo, tendente a evitar a
dupla tributação, o Comité gostaria porém de chamar
a atenção para esta questão .

2.8 .
O Comité aprova os valores-objectivo fixados
na Directiva , tanto no que se refere às percentagens de
perdas por evaporação de carburante, como no atinente
aos objectivos definidos no anexo II para as unidades
de recuperação de vapores , os quais poderão ser alcan
çados , na opinião do Comité, com unidades de recuper
ação monofásicas que exigem uma tecnologia ampla
mente comprovada e difundida . Estas unidades permiti
rão optimizar a utilização racional da energia, tendo
em conta as implicações ambientais , nomeadamente
das emissões de CO ,.

decidida a modificação ou a renovação do parque
actual .

tanto dos trabalhadores das industrias envolvidas,
como da população em geral . Embora a directiva pre
veja medidas de salvaguarda que se afiguram adequa
das, o Comité julga conveniente que seja feita menção
explícita à relação estreita desta directiva com as nor
mas internacionais aplicáveis à armazenagem de produ
tos inflamáveis e a regulamentação em matéria de trans
porte de mercadorias perigosas por estrada e caminho
- de-ferro .

2.14. Por estas mesmas razões de segurança, o
Comité entende que, com base nos prazos necessários
para adequar as instalações de carga nos navios e nas
barcaças, se deveria estudar a possibilidade de conceder
um prazo de adaptação mais amplo. Tal facto poderia
implicar uma adaptação dos prazos de aplicação da
directiva aos navios que efectuam tráfego marítimo,
condicionando-os à assinatura de um acordo interna

cional sobre esta matéria em sede da OM1 (Organização
2.9 .

O Comité tem conhecimento da existência na

República Federal da Alemanha de limites de emissão
das unidades de recuperação de vapores nos grandes
entrepostos mais severos do que os que a Comissão
propõe na directiva em apreço . Exorta por isso a Comis
são a aprofundar a análise custo/eficácia de tais valores
e a propor medidas que permitam compatibilizar a
actual legislação alemã com as exigências do mercado
interno .

2.10.

O Comité analisou os amplos prazos que a

directiva prevê para a adaptação da totalidade das
instalações e dos meios móveis. Porém, depois de ter
ouvido as explicações da Comissão e dos peritos
segundo os quais mais de 90% do movimento total de
carburantes efectua-se em instalações fixas e móveis

para as quais se prevê um prazo de adaptação de
3 anos, o Comité considera que os prazos mais longos
concedidos às restantes instalações com baixas taxas
de actividade não são contraditórios com os objectivos
finais da directiva . O Comité insiste todavia na possibi
lidade de aplicação de requisitos mais severos a estas
instalações, tal como se propõe nos artigos 39 e 49,

Marítima Internacional ).

2.15 . O Comité aprova o procedimento de actuali
zação da directiva através da modificação dos anexos
técnicos, tal como se prevê nos artigos 79 e 89.

2.16. Dado que os referidos anexos serão analisados
pelo órgão consultivo previsto no artigo 89, o Comité
considera que a adopção de novas medidas não deveria
ocorrer com base em uma simples consulta desse órgão,
mas culminar um procedimento de aprovação oficial
análogo ao da presente directiva .
2.17 .
Por fim, no atinente aos anexos técnicos, dado
que os objectivos relativamente às emissões estão fixa
dos de forma precisa e têm carácter global, poderia
permitir-se, especialmente no caso do anexo I , uma
flexibilização das condições particulares de cada requi
sito técnico, desde que o valor-objectivo global fosse
cumprido .

sempre que as circunstâncias locais específicas de cada
caso o exigirem .

3. Observações na especialidade

2.11 . Subsistem todavia importantes dúvidas quanto
à possibilidade de satisfazer no prazo de três anos
as exigências atinentes a uma renovação imediata e
substancial do parque de veículos-cisterna , operação
que deveria abranger 80 a 90% da frota existente em
alguns Estados-membros .

3.1 . Reformular o n9 1 do artigo 39, passando o final
da primeira frase a ter a seguinte redacção :

2.12. A questão afigura-se tanto mais evidente dada
a inexistência de normas europeias em matéria de dis

ao Conselho sobre este tema, afigura-se importante
visto que os valores dé referência resultam da aplicação

positivos de carregamento dos veículos-cisterna . Só a

«... não devem exceder 0,01% , m/m do caudal
anual ».

Esta variante, que consta da Comunicação da Comissão
dos critérios estabelecidos no anexo I.
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« d) a partir da data de entrada em vigor das disposi
ções do artigo 49 aos terminais onde são efectuadas

49, n? 1 e 69, n9 1 .

as cargas e aos camiões ou vagões-cisterna . »

3.3 .

Artigo 59, n9 1 , alínea d) :
« os testes de hermeticidade devem realizar-se de

3.4.

acordo com os prazos fixados pelos Acordos Inter
nacionais sobre Transporte de Mercadorias Perigo
sas por estrada e caminho-de-ferro. »

3.6 . Ainda no artigo 59, n9 2, seria conveniente dar
um tratamento diferenciado e mais progressivo às bar
caças e aos navios, pelo que se propõem as seguintes
modificações :

Aditar uma nova alínea (f) ao n9 1 do artigo 59 :

— suprimir a referência a « navios e barcaças » nas

« f) O estabelecimento pelos Estados-membros de
medidas específicas ou mais severas, previsto nos
artigos 39 (n9 1 ), 49 (n9 1) e 69 (n9 1 ), é admissível
desde que não afecte a estrutura dos reservatórios

alíneas b) e c);

— nova redacção para a alínea c) : « Seis anos após a
data indicada no artigo 119 para a totalidade dos
navios . »

móveis . »

3.5 . No artigo 59, n9 2, é necessário esclarecer se o
prazo para a entrada em vigor das disposições para os
camiões e os vagões-cisterna será mais curto do que o
que se prevê para os terminais onde são feitas as cargas

3.7.

« A Comissão, por iniciativa própria, ou os Estados
-membros, proporá o desenvolvimento de uma
norma sobre esta matéria no âmbito da OMI, de
acordo com os objectivos gerais fixados na Direc

ou se será de três anos em todos os casos .

Dado que o Comité considera excessivamente restritiva
a exigência de modificar a totalidade da frota de veícu
los-cisterna no prazo de três anos, propõe-se suprimir
a referência a estes veículos no artigo 59, n9 2 b), e
incluir uma nova alínea no artigo 59, n9 2, com a
seguinte redacção :

Aditar um novo n9 3 ao artigo 59, com a seguinte

redacção :

tiva . »

3.8 .

(N.T. : esta alteração não se aplica à versão

portuguesa.)

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre a Comunicação da Comissão Indústria Aeronáutica Europeia : Primeiras
Constatações e Propostas de Acções Comunitárias
(93/C 73/04

Em 14 de Maio de 1992, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 198? do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
« Comunicação da Comissão sobre a Indústria Aeronáutica Europeia : Primeiras Constatações
e Propostas de Acções Comunitárias ».
A Secção da Indústria, do Comércio, do Artesanato e dos Serviços, incumbida de preparar
os correspondentes trabalhos do Comité, emitiu parecer em 6 de Janeiro de 1993. Foi relator
Michael Mobbs .

Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.
1 . Introdução

Avião de Combate Europeu, o início da sua produção
parece estar consideravelmente atrasado. Assiste-se a

1.1 . O presente parecer inscreve-se num conjunto de
pareceres que decorrem da Comunicação da Comissão
sobre «A Política Industrial num Ambiente Aberto e

uma redução das novas encomendas de produtos civis,
as entregas de algumas das encomendas civis estão a
ser diferidas e anuladas opções.

Competitivo — Orientações para uma Abordagem
Comunitária » [doe. COM(92) 556 final] (*).
1.2. As « Primeiras Constatações da Comissão relati
vas à Indústria Aeronáutica Europeia » surgem na
sequência da anterior Comunicação da Comissão sobre
«A Competitividade da Indústria Aeronáutica Euro
peia » [doe. SEC(90) 1456, de 23 de Julho de 1990].

1.3 .

O Comité congratula-se com a Comunicação da

Comissão, que constitui um primeiro passo na prepa

ração de um conjunto coerente de medidas a aplicar
pela Comunidade, pelos Estados-membros e por todos
os parceiros deste sector industrial, com o objectivo
de reforçar a competitividade da indústria aeronáutica
europeia . A Comissão identificou os principais proble
mas com que a indústria aeronáutica está confrontada.
1.3.1. O Comité congratula-se, ainda, com o facto
de o Conselho de Ministros ter afirmado « a importân
cia de que se reveste, para o conjunto da economia e
para o aspecto estratégico da tecnologia europeia, uma
indústria aeronáutica forte, dinâmica e competi
tiva » (2).
1.4. Ainda que o desanuviamento e o abrandamento
da tensão Leste-Oeste sejam factores de regozijo, é
evidente que haverá grandes alterações e fortes reper
cussões em todos os sectores da indústria da defesa,
incluindo a indústria aeronáutica .

1.4.1 . Desde a publicação das « Primeiras Consta
tações da Comissão » em 29 de Abril de 1992, o mercado
aeronáutico sofreu, e continua a sofrer, rápidas alte
rações. As encomendas para fins militares continuam a
diminuir. Se bem que tenha sido acordado, em princí
pio, avançar com uma versão menos ambiciosa do

1.5. A situação deteriorou-se significativamente
desde a publicação do documento da Comissão e é,
neste momento, extremamente grave. Impõem-se medi

das urgentes para fazer face à contracção da indústria,
devida à quebra da procura e ao aumento da produtivi

dade. Assim, a indústria deverá :

1.5.1 . Atender à gama de produtos oferecidos, espe
cialmente nos casos em que o excesso de produtos
semelhantes não permite assegurar a rentabilidade num
mercado limitado;

1.5.2.

Estudar as possibilidades de fusão e ou racio

nalização de empresas concorrentes e de reforço da
cooperação entre empresas, no quadro de uma política
de concorrência mundial, a fim de melhorar a rentabili

dade e disponibilizar recursos financeiros adequados

para futuros investimentos;

1.5.3 . Assegurar que não haverá quebra de dina
mismo no domínio da I&T e da continuidade do finan

ciamento, a nível comunitário e a nível nacional, para
que a indústria europeia não seja ultrapassada pelos
seus principais concorrentes. Importa , simultanea

mente, manter uma capacidade de produção adequada.
Estes dois factores são primordiais para que a indústria
europeia possa ser competitiva aquando do inevitável
relançamento do mercado civil;

1.5.4.

Dedicar a devida atenção aos aspectos sociais :

— protecção dos postos de trabalho;
— manutenção das qualificações;

— reciclagem com vista à ocupação de postos de tra
balho alternativos;

( 1 ) JO n? C 40 de 17. 2. 1992.
(2) JO n? C 178 de 15. 7. 1992.

— diálogo com os parceiros sociais.
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2.3.7. Se promova o dialogo social para assegurar
a participação dos parceiros sociais na promoção e
execução destas iniciativas;

que cabe à indústria aeronáutica tomar as medidas
necessárias ao reforço da sua competitividade.

2.3.8 . Se « aplaine o terreno de jogo » através da
aplicação de regras de concorrência equitativas na
Comunidade, se procure que haja lealdade na con

2.2.

corrência a nível internacional, reconhecendo a dimen
são internacional do mercado da indústria aeronáutica ,
e prossigam as negociações, no âmbito do GATT, com

A Comunidade e os Estados-membros devem,

todavia, na observância do princípio da subsidiarie
dade, contribuir para a criação de condições favoráveis
à melhoria da competitividade da indústria aeronáutica.

vista ao estabelecimento de uma disciplina multilateral
neste sector;

2.3 .

Assim, a Comissão propoe que :

2.3.1 . Se acelere a harmonização das normas técnicas
e se assegure a liberdade de circulação de aviões e
passageiros e um nível elevado de segurança em toda a
Comunidade;

2.3.2.

Se apoie a AECMA ( !), o CEN e o Cenelec,

através da transferência de recursos da normalização a
nível nacional e das empresas para a normalização
europeia . A contribuição da Comissão cobrirá as despe
sas inerentes à aplicação das regras comuns do CEN/
Cenelec às normas elaboradas pela AECMA;

2.3.3 .

Se acelere a harmonização das JAR (2), apro

vada pelo Conselho em Outubro de 1991;
2.3.4.
Se envidem todos os esforços no sentido de
dotar rapidamente a indústria aeronáutica europeia do
estatuto de sociedade europeia, com um enquadra
mento jurídico que permita a adaptação das suas estru
turas industriais e jurídicas às condições de concorrên

2.3.9. Se mantenha o nível tecnológico através do
aumento da eficácia da I&T, se apoie a transição do
sector militar para o sector civil, se melhore a coorde
nação dos programas nacionais e permita que a indús
tria beneficie de «A Investigação pós-Maastricht : um
balanço, uma estratégia » (4);

2.3.10.

Se resolva o problema do dólar, reconhe

cendo embora que tal só será possível a longo prazo,
com um sistema monetário estável. Ponderar-se-ão

diversas soluções de curto prazo — foi já constituído
um Grupo de Trabalho conjunto que integra a indústria
e peritos financeiros;

2.3.11 . Se garanta o equilíbrio com o ambiente, em
estreita colaboração com a CEAC (5) e com a OACI (6),
e se analisem os efeitos nos aeroportos;
2.3.12.

Se examine a situação da Europa Central e

Oriental e da ex-(URSS);

cia mundiais;

2.3.13 . Se prossiga a cooperação com a indústria
para assegurar uma maior transparência, por forma a
melhorar o intercâmbio de informação.

2.3.5 . Se faça todo o possível por promover a for
mação profissional, a fim de que haja pessoal capaz de

3. Observações na generalidade

desenvolver e utilizar as novas tecnologias da indústria
aeronáutica . Ter-se-á em atenção a harmonização das
qualificações. As iniciativas já iniciadas no âmbito de
diversos programas continuarão a ser apoiadas;

3.1 . A indústria aeronáutica europeia é uma indús
tria moderna, de alta tecnologia e complexa. É, e será,

2.3.6 . Se expandam as redes transeuropeias, que
estão já a ser constituídas no quadro de programas
específicos, e se melhore seu impacto na indústria aero
náutica. É particularmente importante melhorar e acele
rar o processo iniciado em colaboração com várias

instâncias que se dedicam ao CTA (3);

capaz de defender a sua posição no mercado, desde que
os problemas com que está hoje confrontada sejam
reconhecidos e compreendidos por todas as partes e
desde que se concebam e se apliquem soluções construti
vas e eficazes. A indústria não procura assistência por

não poder fazer face às reais necessidades do mercado
de hoje. Poderá, com efeito, enfrentar o futuro com

êxito se lhe for concedido apoio adequado.

(') AECMA = Associação Europeia dos Construtores de Mate
rial Aeroespacial .

(2) JAR = « Joint Airworthiness Requirements ».
(3) CTA = Controlo do Tráfego Aéreo.

(4) Ver doe. SEC(92) 682 final.

(5) CEAC = Conferência Europeia da Aviação Civil.
(6) OACI = Organização da Aviação Civil Internacional.
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3.2. As estatísticas contidas na Comunicação da
Comissão, de Julho de 1990, « Uma indústria aeronáu
tica europeia competitiva » (dados de 1988) não foram
actualizadas na Comunicação de Abril de 1992 por a
Comissão considerar que a situação global não sofreu
alterações significativas.
3.2.1 .

É, todavia, útil recordar alguns factores-chave

com base nos dados de 1990 (os dados de 1988 são

indicados entre parênteses para efeitos de comparação).
A indústria aeronáutica comunitária representa cerca de
3 % da produção industrial da Comunidade. Emprega
cerca de 1 % da força de trabalho comunitária, com
400 000 (450 000) empregos directos e cerca de
1 000 000 de empregos indirectos (sem alteração).
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ração do Conselho de Ministros, de 17 de Junho de
1992, de que a Comissão deveria « alargar os contactos
a todos os intervenientes no transporte aéreo ».
3.3.1 . Vários dos problemas abordados nas « Primei
ras Constatações » dizem igualmente respeito aos fabri
cantes de motores e de equipamentos. Estes dois impor
tantes sectores, que, conjuntamente, representam cerca

de 50 % do emprego e do volume de negócios da indús
tria, ocupam posições diferentes no mercado aeronáu
tico mundial .

3.3.2. No caso dos fabricantes europeus de células,
a concorrência exerce-se a nível do produto acabado
(por exemplo, EUA — Airbus) com um volume substan
cial de subcontratação recíproca para os componentes
e os equipamentos.

3.2.2. O volume de negócios aumentou para 37 mil
milhões de ecus (30 mil milhões de ecus).

3.2.3 . A produção civil mundial representa, hoje,
45 % (contra os anteriores 30 % ) da produção mundial
total (excluída a URSS) e a produção militar os restantes
55% .

3.2.4.
Sobre a actividade militar não há dados por
menorizados na avaliação da Comissão.

3.2.5. A parte de mercado da indústria aeronáutica
europeia nos fornecimentos de jactos comerciais (em
termos monetários), que constitui o essencial da activi
dade civil, é de 20% ( ligeiro aumento em relação aos
anteriores 18% ).

3.2.6. O trabalho investido na construção de um
avião continua a ter a seguinte distribuição :

Secção

%

— Células

50

— Motores

20

— Equipamento

30

3.3.3 . A situação dos fabricantes europeus de moto
res é diferente. Existem já alianças para determinados
produtos entre fabricantes de motores da Europa e dos
EUA. Contudo, independentemente destas alianças, os
fabricantes europeus de motores têm de manter uma
base tecnológica competitiva, quer para poderem cola
borar em pé de igualdade com os seus parceiros dos
EUA, quer para poderem competir com os EUA a nível
de produtos acabados.

3.3.4. A indústria europeia de equipamentos é um
dos principais fornecedores das empresas americanas e

europeias. É constituída por diversas pequenas e médias
empresas, algumas delas inteiramente dependentes da
actividade aeroespacial, e por empresas de grande
dimensão que podem não depender completamente dos
equipamentos aeroespaciais .

3.3.5. Algumas das propostas de acções comunitárias
não são tão concretas quanto o Comité desejaria. É
lamentável que as propostas de Investigação e Tecnolo
gia (IV.C) continuem em fase de definição e não consti
tuam ainda programas concretos, com as corresponden
tes propostas relativas aos montantes de despesa. A
preservação da capacidade tecnológica da indústria é
elemento fundamental para a manutenção da competiti
vidade.

100

3.2.7. 1 O volume de negócios, tanto em termos mone
tários como em termos quantitativos, do sector da
aviação de negócios e aviação ligeira em geral é conside
rado insuficiente para justificar observações nesta fase.
N.B. 1 . A Comissão apresenta dados comparativos.

2. O Comité salienta que, desde a data em que
a Comissão apresentou os dados supracitados,
as perdas de postos de trabalho na indústria
aeronáutica aumentaram de forma alarmante,

não havendo sinais de que esta tendência
possa vir a inverter-se.

3.3 . As « Primeiras Constatações da Comissão » cin
gem-se aos fabricantes de aviões, o que o Comité consi
dera restritivo . O CES congratula-se, pois, com a decla

3.3.6.

Dada a evidente importância estratégica e tec
nológica da indústria aeronáutica, o Comité recomenda
o lançamento de um importante programa específico
de investigação e tecnologia no mais curto prazo, no
âmbito da Proposta relativa ao alargamento dos traba
lhos do actual Terceiro Programa-Quadro de Investi
gação e Desenvolvimento [doe. COM(92) 309, de 15 dé
Julho de 1992], e o seu prosseguimento no contexto do
Quarto Programa-Quadro de I&D já proposto [doe.
COM (92) 406 final, de 9 de Outubro de 1992]. A

indústria aeronáutica europeia recomendou as seguintes
áreas específicas de acção integrada :
— aumentar a eficiência dos aviões;

— melhorar a relação custo-eficácia dos aviões;
— promover um transporte aéreo respeitador do
ambiente;

— melhorar o funcionamento do tráfego aéreo;
— melhorar as tecnologias relacionadas com os passa
geiros.
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O Comité acolhe favoravelmente estas propostas e con
gratula-se sobremaneira com o facto de a indústria
continuar a atribuir prioridade à segurança e à protec
ção do ambiente.
3.4. A Guerra do Golfo, que ocorreu numa época de
franca recessão, levou à diminuição da procura de
aviões comerciais. Além disso, o colapso do comunismo
e a abertura da Europa Central e Oriental e da ex
-URSS criam problemas graves à indústria aeronáutica
europeia. Os cortes nos orçamentos consagrados à
defesa estão, também, a provocar a diminuição da
procura de aviões e equipamentos para fins militares,
tanto na Europa como nos mercados de exportação
tradicionais .

3.4.1 . A adaptação a uma situação de contracção
quer do mercado civil quer do mercado militar é pos
sível através da transferência de recursos de um mer

cado para o outro. Quando, porém, a contracção afecta
os dois mercados, o problema torna-se muito grave
para todos os Estados-membros e para a indústria.
3.5 . A indústria aeronáutica europeia no seu con
junto é formada por pessoal altamente qualificado, que
fabrica produtos extremamente complexos, não raro
em quantidades relativamente reduzidas e, por vezes, a
um custo muito elevado. Os produtos, geralmente sujei
tos a normas ambientais, têm, sempre, de satisfazer
regras e regulamentações complexas que abrangem
todos os aspectos relativos à segurança .
3.6. A amortização dos custos de desenvolvimento,
extremamente elevados, faz-se ao longo de vários anos.
O facto de o dólar ser a divisa normalmente utilizada

na indústria aeronáutica civil complica ainda mais a
situação . A situação poderia aceitar-se se não houvesse
excesso de oferta no mercado mundial e a concorrência

não fosse de tal modo exacerbada que poucos são os
projectos aeronáuticos lucrativos.
3.7.

A indústria aeronáutica europeia reconheceu
que o desenvolvimento de jactos civis de grande capaci
dade não está ao alcance dos Estados-membros, o que
levou à formação de um consórcio europeu para produ
zir a família de aviões Airbus (estratégia igualmente
adoptada para alguns projectos aeronáuticos militares).

Embora existam alguns AEIEÍ 1) para os aviões de
menor capacidade e para os equipamentos, mantém-se
uma situação em que um número excessivo de empresas
produz demasiados produtos em toda a Europa, e não
apenas na Comunidade.
3.8 . No mercado da defesa, a segurança nacional é,
por vezes, utilizada como forma de proteger os fornece
dores da livre concorrência ou evitar fusões lógicas sob
a pressão do mercado.

3.9. Os resultados de exportação da indústria aero
náutica europeia estão entre os melhores de toda a
indústria transformadora . Além disso, esta indústria

(') AEIE = Agrupamento Europeu de Interesse Economico.
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fornece diversas companhias aéreas europeias. Se não
for capaz de acompanhar a concorrência mundial por
se deixar ultrapassar no plano tecnológico ou da con
corrência, o impacto na balança comercial europeia
será considerável. Também a concorrência diminuirá,
o que terá efeitos adversos sobre os preços.
3.10. Para enfrentar a dimensão e os riscos dos prin
cipais novos projectos, tem-se vindo a assistir a uma
fase de considerável consolidação tanto na indústria
aeronáutica americana como na europeia. Na Europa,
a tendência tem sido para que isso se passe a nível
nacional, com cooperação transfronteiras nos projectos
mais importantes . O prosseguimento nesta via é inevitá
vel, verificando-se uma tendência para a formação de
companhias europeias especializadas (por exemplo^
« Eurocopter »). Para que seja possível avançar ainda
mais, será necessário resolver o problema da existência
de diversas formas de propriedade de empresas. Esta
evolução levanta questões associadas às políticas comu
nitárias em matéria de fusões e de acordos de coope
ração. Chegado o momento de se examinarem estas
questões, é fundamental que o seu impacto seja avaliado
de acordo com a perspectiva correcta — regra geral, o
mercado mundial — e em relação ao segmento de
produtos efectivamente em causa .

3.11 . Actualmente, a indústria aeronáutica europeia
está confrontada com problemas de ajustamento estru
tural e continua demasiado fragmentada. Se não se
proceder às alterações necessárias, a indústria não
poderá competir com êxito nos mercados mundiais. Se
bem que a avaliação da Comissão abranja apenas os
fabricantes de aviões, as observações nela contidas são
igualmente válidas, sendo semelhante a situação, para
os fabricantes de motores e de equipamentos. Estes
sectores não deverão ser negligenciados, mesmo que
venham a ser objecto de análise mais pormenorizada
numa fase posterior. A Comissão deverá, ainda, ter em
conta as indústrias espacial e militar, na medida da sua
repercussão no sector civil .

4. Observações na especialidade sobre a análise da
competitividade
4.1 . Desanuviamento (III.D)

4.1.1 . Com o fim, que se saúda, da guerra fria e o
abrandamento de quatro décadas de tensão entre o
Leste e o Ocidente, foram anunciados projectos de
substanciais reduções nas forças de defesa da NATO
e a anulação dos principais programas actualmente
existentes, o que está a provocar substanciais reduções
da produção aeronáutica europeia, com as correspon
dentes reduções de pessoal. Estas reduções acentuar-se
-ão ainda mais com o enfraquecimento da indústria civil
que lhe está associado, na medida em que a verdadeira
pujança de uma empresa, em diversos aspectos —
situação financeira, capacidade de produção, equipa
mentos —, reflecte a situação conjunta das actividades
civis e militares. Algumas « despesas gerais » fixas (cus
tos a suportar por uma empresa, que não variam pro
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porcionalmente ao volume das actividades lucrativas)
são imputáveis tanto às actividades civis como às activi
dades militares e repartidas entre elas.
4.1.2. Assim, se houver quebra, das actividades mili
tares, haverá perda de vantagens de escala e reafectação
dos custos indirectos às actividades civis, o que levará
à redução da competitividade das companhias. Isto
conduzirá, provavelmente, a uma diminuição das quali
ficações que a indústria poderá ter dificuldades em
recuperar.

4.1.3 .
Tudo isto se passa enquanto os EUA, princi
pais concorrentes da Europa, anunciam que o governo

continuará a apoiar a investigação para fins de defesa
e a aquisição de tecnologia através de financiamento
adequado, não obstante a redução das encomendas, a
fim de proteger a capacidade da indústria a longo prazo
(«A new approach to Defence Acquisition » — US
Department of Defence Fact Sheet 1992). Segundo as
primeiras indicações, não é provável que haja alterações
sob a nova Presidência dos EUA .

4.1.4. No entender do Comité, importa que a indus
tria aeroespacial europeia não perca as suas potenciali
dades devido à redução das despesas com a defesa, que
se repercute na*situação financeira das empresas, e
recomenda, por consequência, o aumento dos orçamen
tos nacionais consagrados à investigação e à tecnologia
para fins civis, de forma a compensar as reduções
decorrentes da perda das ajudas directas de lançamento
ao abrigo do novo Acordo do GATT "entre os EUA e a
Comunidade Europeia, salvaguardando-se, deste modo,
a competitividade futura da indústria .

4.1.5 .

Por outro lado, o Comité apoia a proposta de

estratégia comunitária de reconversão e diversificação
de produtos para fins militares em produtos para fins
civis . O Comité exorta o Conselho a autorizar um

programa de trabalho comunitário, a elaborar pela
Comissão em cooperação com a indústria aeronáutica
e todos os parceiros sociais envolvidos e a notificar ao
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social.
O Comité entende que a indústria, a Comunidade e os
Estados-membros devem ter uma política industrial
adequada e realista . Caso contrário, haverá perda de
qualificações e de capacidade tecnológica e, nos próxi
mos anos, estarão em risco muitos mais postos de
trabalho no sector da defesa , sem quaisquer perspecti
vas de emprego alternativo .

4.2. Indústria aeronáutica da Europa Central e Orien
tal e das Repúblicas Independentes da ex-URSS
(III. D.2)

4.2.1 . No que se refere a Europa Central e Oriental
e à ex-URSS, há grandes incertezas que dificultam a
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formulação de políticas claras pela indústria aeronáu
tica nesta fase.

4.2.2. Enquanto as industrias aeronáuticas dos anti
gos países satélites da Europa Central e Oriental são
relativamente subdesenvolvidas e de pequena dimensão,
as da ex-URSS são de grande dimensão . Em termos de
pessoal, a indústria aeronáutica da ex-URSS tem uma
dimensão cerca de dez vezes superior à da indústria
aeronáutica europeia no seu conjunto (avaliação da

Comissão). É extremamente difícil prever o futuro desta

enorme indústria e a forma como se desenvolverão as

relações entre os diversos gabinetes de « design » de
células, motores e equipamentos e as principais insta
lações de produção .
4.2.3 . O tipo de cooperação futura depende grande
mente do grau de possível controlo central de Moscovo
sobre estas empresas ou de serem eventualmente privati
zadas por partes.

4.2.4. A possível exportação, pela ex-URSS, de
aviões e helicópteros para fins militares a baixo preço
pode ter consequências adversas para as empresas
exportadoras ocidentais.

4.2.5.

É forçoso reconhecer que a instauração de

uma economia de mercado nestes países terá, apesar
de tudo, de obedecer ao desiderato de obter divisas

estrangeiras suficientes para pagar as importações.
Estes países darão, naturalmente, prioridade aos seus
próprios produtos, o que poderá limitar a penetração
dos aviões, motores e equipamentos da Europa Oci
dental .

4.2.6. Apesar destas dificuldades, deverá haver o
objectivo claro de assegurar que as indústrias aeronáuti
cas da Europa Central e Oriental e da ex-URSS sejam
colaboradoras preferenciais da indústria da Europa
Ocidental, e não rivais associadas aos EUA ou ao Japão.
Por isso e no quadro de uma política de concorrência
leal, a indústria europeia deverá ser incentivada a procu
rar lançar o maior número possível de empreendimen
tos, em cooperação com aquelas indústrias.
4.2.7.

Para que se possa avançar nesta via, o Comité

propõe que esta filosofia de eventual colaboração seja
adoptada pela Comissão e, ainda, que o apoio da
Comunidade à Europa Central e Oriental e à ex-URSS
seja canalizado para « joint ventures » entre empresas
da Europa Central e Oriental e da Europa Ocidental,
em vez do apoio directo à indústria aeronáutica do
Leste europeu. Esta colaboração será uma forma de
regeneração bem mais rápida e rentável do que o finan

ciamento directo, que dificilmente se pode controlar.
As empresas ocidentais deverão ser protegidas contra
os riscos comerciais inabituais que tenham de enfrentar
à medida que as suas congéneres da Europa Central e
Oriental se forem adaptando à economia de mercado,
adquirindo as técnicas necessárias e desenvolvendo as
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suas próprias normas de qualidade e de navegabilidade
ou adaptando as suas normas actuais para que possam

-se aos projectos destinados a clientes americanos e, em
grande medida, aos projectos europeus para os quais

ser aceites no Ocidente.

não existam normas europeias ou internacionais. Esta

4.2.8 . As actividades de normalização desenvolvidas
na Europa Ocidental pela AECMA e pela JAA nos

situação não se alterará enquanto não forem acordadas
e aceites normas internacionais, o que só será uma
realidade a muito longo prazo, a não ser que todas as
partes interessadas desenvolvam os maiores esforços
para acelerar o processo.

últimos vinte anos têm sido altamente onerosas e o
aumento destas actividades está a tornar-se difícil de

suportar pela indústria da Europa Ocidental. A Comis
são deveria, pois, examinar a questão da normalização
e, também, dos JAR (« Joint Airworthiness Require
ments »), a fim de estudar as possibilidades de financia
mento destas actividades, que seriam mutuamente bené
ficas e conduziriam, sobretudo, a uma situação em
que a indústria aeronáutica da ex-URSS adoptaria as
normas europeias, e não normas rivais, como as dos

5.1.1.7. Entretanto, a normalização é frequente
mente considerada como uma arma comercial que favo
rece os processos, componentes e materiais americanos.

5.1.2.

Regulamentos e procedimentos de
certificação de navegabilidade
( IV . A. 1 )

EUA .

5.1.2.1 .

Não obstante o Convénio relativo à Harmo

nização dos Requisitos Técnicos e Procedimentos apli
5. Observações sobre as propostas de acções comuni
tárias

cáveis às Aeronaves Civis [doe. COM(90) 442], as auto
ridades nacionais continuam a insistir na utilização de
procedimentos de certificação nacionais.

5.1 . Criar um enquadramento favorável (IV.A)
5.1 .2.2.
5.1.1 . Acelerar a harmonização das nor
mas

5.1.1.1 .

técnicas

É essencial aumentar o ritmo de elaboração

de normas europeias, a fim de impedir o domínio das
normas americanas na indústria, evitar a desnecessária

duplicação de normas a nível nacional e de empresas
e contribuir para o estabelecimento de um conjunto
completo de normas internacionais para a indústria, o
que representa, no entender da indústria europeia, um
encargo financeiro crescente e inaceitável.
5.1.1.2. A Comissão afirma que a transferência de
recursos da normalização nacional e de empresa cobrirá
os custos inerentes ao necessário aumento de normas

europeias .

Continuará a ser necessário um elevado

número de normas de empresa para os procedimentos,
processos e métodos de trabalho relativos a certos pro
jectos ou específicos de cada empresa.
5.1.1.4. O custo da aprovação de normas europeias
é muito superior ao da aprovação de normas nacionais,
por implicar reuniões internacionais, interpretação, via
gens , etc .

5.1.1.5. A indústria espera obter um aumento da
ajuda financeira da Comissão no quadro do compro
misso por esta assumido de incentivar a normalização
europeia .

5.1.1.6.

nos EUA, o que representa uma desvantagem para a
competitividade da indústria aeronáutica europeia.
5.1.2.3. O Comité insta com a Comissão para que
proceda, sem demora, à constituição do Grupo de Tra
balho proposto, que deverá examinar todos os demais
obstáculos à instituição de uma autoridade europeia
única .

5.2. Promover a formação (IV.A.3)

5.2.1 . O Comité lamenta que as propostas da Comis
são numa área de tão grande importância não sejam
mais concretas .

Esta afirmação não colhe pelas razões seguintes :
5.1.1.3 .

Esta multiplicidade de procedimentos de cer

tificação na Europa é onerosa. É, todavia, gratuita

A indústria aeronáutica rege-se por normas

de diversas proveniências. As normas dos EUA aplicam

5.2.2. Embora se devam envidar todos os esforços
no sentido de manter os postos de trabalho, a Comissão
tem de reconhecer a amplitude das perdas de postos de
trabalho actuais e potenciais. As necessárias medidas
de reconversão da mão-de-obra deverão ser acordadas

entre os empregadores e os representantes dos trabalha
dores. Acções de formação complementar e de recicla
gem para todos os trabalhadores atingidos (por exem
plo, os trabalhadores especializados, os técnicos, os
engenheiros e os investigadores) deverão proporcionar
a todos os trabalhadores perspectivas de carreira e de
futuro, se necessário noutro sector ou noutro local de

trabalho. Importa, ainda, tomar medidas para assegu
rar, tanto quanto possível, a manutenção dos postos de
trabalho através do investimento contínuo em progra
mas tecnológicos.
5.2.3 . É, e continuará a ser, necessário recrutar mais
pessoal altamente qualificado, para que se possa dispor
de uma ampla reserva de saber-fazer que permita tirar
partido do inevitável relançamento do mercado .
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5.2.4. Para levar a cabo uma acção positiva, a Comis
são deverá examinar as possibilidades de :

5.6. Assegurar um comércio internacional equilibrado

— estabelecimento de um programa europeu específico
de reciclagem e readaptação para o sector da defesa,
que financiaria programas de reciclagem tendentes
a reduzir as perdas de postos de trabalho na indús
tria da defesa e concederia ajudas à readaptação
nas regiões comunitárias afectadas; a execução de
um programa deste tipo terá de contar com a efec

5.6.1 .

tiva participação dos parceiros sociais;

— adopção de medidas comunitárias destinadas a asse
gurar, se for o caso, que os trabalhadores tenham
direito a um determinado número de dias de for

mação por ano;

— prosseguimento das actividades comunitárias no
domínio da comparabilidade e do reconhecimento
mútuo das qualificações, de forma a facilitar a
mobilidade entre Estados-membros, o que se torna
ainda mais necessário devido ao desemprego poten

cial de trabalhadores altamente qualificados nos
sectores da defesa e da aeronáutica civil, especial
mente na indústria aeroespacial .

(IV.B.2)

O contencioso existente entre o governo dos

EUA e as Comunidades Europeias quanto aos alegados
subsídios desleais ao Airbus fez convergir as atenções

para a questão das ajudas estatais. Estas ajudas têm
desempenhado um papel fundamental em todas as prin
cipais indústrias aeronáuticas, o que é testemunho tanto
da importância atribuída ao progresso da aviação como
da função vital da aeronáutica na defesa nacional.

5.6.2. São múltiplos os mecanismos de ajuda pos
síveis e a sua utilização varia de país para país. Nem
todos os governos adoptam o mesmo sistema de ajudas.
O que é fundamental é avaliar o efeito conjugado das
ajudas directas (como sejam as ajudas de lançamento)
e das ajudas indirectas (por exemplo, o financiamento
público da investigação e da aquisição de tecnologia).

5.6.3. É essencial que as diferenças deste efeito global
de país para país não provoquem distorções de con
corrência inaceitáveis. Ao examinar-se a questão da
concessão de ajudas a nível internacional e intra-euro
peu, há que ter em conta este factor-chave.

5.3. Promover o diálogo social (JV.A.5)

5.3.1. O Comité apoia a intenção da Comissão de
criar condições favoráveis ao diálogo construtivo entre

parceiros sociais. O número reconhecido de perdas de
postos de trabalho até à data e dos que estarão em risco
no futuro é extremamente elevado. Urge, pois, que

todas as partes interessadas procurem encontrar
soluções para este problema. O diálogo construtivo
apresenta, aliás, um interesse permanente.

5.4. Assegurar condições equitativas de concorrência
(IV. B)

5.6.4. Durante muitos anos, foi opinião generalizada
que os riscos financeiros excepcionalmente elevados
e os longos períodos de amortização de muitos dos
programas de aviação civil justificavam que os governos
concedessem empréstimos reembolsáveis às empresas
produtoras de aviões e de motores, a fim de contribuí
rem para os elevados custos iniciais a suportar na

fase de desenvolvimento de qualquer novo programa
importante. Nas últimas décadas, os governos europeus
concederam ou garantiram diversos empréstimos de
elevado montante a empresas europeias, com o objec
tivo de contribuírem para o lançamento de grandes
projectos aeronáuticos. Muitos destes empréstimos
foram já , ou estão a ser, reembolsados.

5.4.1 .

Considera-se ser esta uma das principais

funções da Comissão, tanto na Europa como fora dela.
É, porventura, a sua maior responsabilidade, já que
com ela se prendem muitas outras questões .

5.5 . Aplicar as regras de concorrência no interior da

5.6.5 .

Nos EUA, a concessão de ajudas estatais direc

tas não é prática corrente, se bem que, como já foi
referido, a indústria americana beneficie de ajudas indi
rectas de montante superior às que são concedidas na
Europa e não reembolsáveis.

Comunidade

5.6.6.
5.5.1 .

Os acordos de colaboração permitem congre

gar recursos industriais suficientemente amplos para
que seja possível competir no mercado mundial, mas
que poderão ser considerados sobredimensionados para
o mercado europeu. Se tais casos vierem a ser examina

dos do ponto de vista da política de concorrência da
Comunidade Europeia, as realidades do mercado terão
de ser tidas em conta. Dada a abertura e a transparência
que o mercado europeu oferece aos fornecedores aero
náuticos concorrentes de todo o mundo, o único critério

pertinente é a posição relativa das empresas europeias
na indústria aeronáutica mundial .

No Japao, a contribuição governamental para

os custos de desenvolvimento aeronáutico assume, fre

quentemente, a forma de juros bonificados para os
empréstimos para desenvolvimento contraídos pelos

fabricantes, cujo reembolso se obtém através dos direi
tos (« royalties ») recebidos de posteriores vendas dos
produtos .

5.6.7.

O Comité espera que, com a realização do

Mercado Único em finais de 1992, a Comissão imponha,

com rigor, condições de concorrência equitativas na
Europa . Todavia, o objectivo ainda mais ambicioso de
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assegurar condições equitativas de concorrência com o
resto do mundo exige igual determinação na acção.
5.6.8 .
O facto de a indústria europeia estar hoje em
condições de competir com êxito à escala mundial
deve-se a investimentos em investigação e na aquisição

de tecnologia realizados cerca de 10 a 15 anos atrás e,
em muitos casos, à existência de ajudas de lançamento .
Estes investimentos e estas ajudas estão, neste
momento, seriamente ameaçados.

5.6.9. Com a actual redução dos orçamentos consa
grados à defesa, aliada, nalguns casos, à redução gene
ralizada do apoio à indústria, corre-se o risco de se
assistir a um marcado declínio das despesas com investi
gação e aquisição de tecnologia no sector aeronáutico

europeu, num momento em que, nos Estados Unidos e
no Japão, não há redução de despesas neste domínio.
Estas despesas estão mesmo a aumentar nalgumas áreas
fundamentais : tecnologias estratégicas, no que se refere
aos EUA, e programas gerais de investigação (ex : novos
materiais), no que respeita ao Japão .

5.6.10. Prevê-se a continuação da redução das despe
sas com a defesa no futuro próximo, tanto na Europa
como nos EUA. Crê-se, contudo, que a base tecnológica
europeia será mais afectada do que a dos EUA.
5.6.11 .

Em Julho de 1992 (*), foi concluído, entre

os Estados Unidos e a Comissão das Comunidades

Europeias, um acordo bilateral relativo ao apoio directo
e às ajudas de lançamento à indústria aeronáutica. Este
acordo é válido por um ano, período durante o qual
deverá ser integrado num acordo multilateral do
GATT. Se tal não for possível, o acordo ficará sem
efeito e, nesse caso, as tão controversas regras gerais

do GATT voltarão a aplicar-se.
5.6.12 .

Se o acordo se mantiver, as ajudas directas

de lançamento não poderão exceder 33% , ou seja,
apenas metade das que têm sido necessárias para asse
gurar o arranque de diversos projectos Airbus. Estas
ajudas de lançamento, reembolsáveis pela indústria,

15 . 3 . 93

segundo lugar, não tem sido fácil controlar as ajudas
indirectas concedidas nos EUA, nem se afigura que tal
venha a ser possível no futuro.
5.6.14. Ainda que as ajudas indirectas fossem limita
das a 4 % do volume de negócios, os subsídios concedi
dos às grandes empresas americanas seriam muito mais
elevados do que os que são atribuídos ao fabricante
europeu médio .

5.6.15 .

É fundamental para o futuro da indústria

aeronáutica europeia que a Comissão e as autoridades
nacionais impeçam o prosseguimento da erosão das
ajudas directas e indirectas actualmente concedidas na
Europa e que têm facilitado a sua actual posição concor
rencial . Importa, pelo contrário, aumentar substancial
mente estas ajudas por todos os meios possíveis. Urge
tomar medidas no sentido de :

i) assegurar a competitividade futura da base tecnoló
gica europeia, através do lançamento de um impor

tante programa de investigação e de aquisição e
validação tecnológica a nível europeu;
ii) garantir a execução, de forma transparente, facil
mente verificável e equitativa, do recente acordo
bilateral que regulamenta as ajudas estatais às

indústrias dos EUA e da Comunidade Europeia, a
fim de que a Europa não fique numa posição de
desvantagem em relação aos seus concorrentes
devido às ajudas indirectas à I&D e a outras medi
das, como sejam : redução de impostos, apoio finan
ceiro, créditos à exportação, taxas de juro, flexibili
dade de emprego, montante do financiamento de
programas de investigação, etc.
iii) garantir que as vantagens inesperadas (« spin-off »)
resultantes do apoio indirecto à indústria militar
dos EUA e do apoio indirecto concedido à indústria

civil através da NASA (2) sejam tidas em conta nas
negociações do GATT actualmente em curso (ver
5.6.11 supra).

5.6.16 . Um primeiro passo seria proceder a um
estudo e a uma avaliação fidedignos das ajudas indirec
tas em todos os países. Em segundo lugar, o sistema

americano de FSC (Foreign Sales Corporation) deveria
ser integrado no acordo do GATT.

têm sido vitais para o êxito dos projectos europeus.

5.6.13 . O acordo com os EUA continua a ser proble
mático. Em primeiro lugar, a indústria aeronáutica
europeia terá dificuldade em desenvolver novos produ
tos com empréstimos governamentais ao desenvolvi
mento do montante autorizado pelo acordo bilateral
do GATT (aos juros do mercado). Não é um dado
adquirido que a indústria possa obter os restantes e
avultados empréstimos de que necessitará, em con
dições de risco, sem garantias governamentais. Em

(i ) JO n? L 301 de 17. 10. 1992.

5.7. Multilateralização e alargamento aos aviões de
transporte regional, aos motores de grandes
dimensões e aos principais equipamentos
5.7.1 . Dever-se-á ponderar a multilateralização do
acordo vigente. Este acordo poderia ser alargado a
outros produtos da indústria aeronáutica em vez de
se cingir, como acontece neste momento, aos aviões

comerciais de grande capacidade.

(2) NASA = National Aeronautics and Space Administration
(EUA ).
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5.7.2. O alargamento aos aviões de transporte regio
nal, aos motores de grandes dimensões e aos principais

para a competitividade. Reconhece, ainda, a importân
cia das vantagens inesperadas (« spin-off ») das tecnolo

equipamentos deveria ser objecto de cuidada análise à
luz das condições do mercado, dos custos e dos riscos

gias de ponta para as restantes indústrias. É, pois,
essencial que as recomendações formuladas neste capí

envolvidos .

tulo se traduzam em medidas concretas .

5.7.3. É essencial que se apliquem alem-fronteiras
níveis de apoio equitativos, a fim de garantir uma

5.8.5. Teria sido mais útil que a Comunicação forne
cesse algumas indicações sobre a ordem de grandeza
dos recursos financeiros que a Comissão considera
necessários para assegurar a continuidade da competiti
vidade da indústria. Com efeito, torna-se difícil apreciar
as observações da Comissão de uma forma construtiva
na ausência de recomendações específicas quanto aos

concorrência leal .

5.8. Manter o nível tecnológico (IV.C)

níveis de financiamento. Todavia, a indústria terá de
ser a principal responsável pelos seus próprios investi

mentos futuros em programas de I&T.

5.8.1 . No futuro previsível, a qualidade tecnológica
dos produtos aeronáuticos continuará a ser crucial para
o seu êxito comercial. Assim, a garantia de acesso da
indústria a uma base tecnológica aeronáutica adequada
e actualizada continuará a ser indispensável para o
aproveitamento integral do potencial industrial. A con
corrência tecnológica é intensa e, provavelmente, conti

5.8.6.

nuará a sê-lo; o custo da aquisição de tecnologia
aumenta de forma constante. Simultaneamente, a indús

eficiente dos recursos .

tria é afectada pelo declínio das actividades militares,
que constituem uma importante fonte de novas tecnolo
gias e contribuem significativamente para as receitas de
muitas empresas aeronáuticas.

5.8.2.

Chegou-se, por consequência, a uma situação

em que é essencial reforçar consideravelmente a coope
ração intra-europeia no domínio da investigação e da
aquisição de tecnologias aeronáuticas, especialmente
entre os sectores aeronáutico e espacial, se se quiser
assegurar a massa crítica de recursos humanos e mate
riais exigida pela modernização da tecnologia aeronáu
tica .

5.8.3. A Comunidade Europeia tem um papel funda
mental a desempenhar no incentivo e apoio à necessária
cooperação europeia na área da investigação e da aqui
sição de tecnologia aeronáuticas. Foram já dados os
primeiros passos nesse sentido, através das acções
empreendidas nas. fases-piloto e intermédias autoriza
das no âmbito do programa Brite/Euram ( 1989-90) e
do programa « Tecnologias industriais e dos materiais »
( 1992-1994). Estas acções demonstraram a exequibili
dade e utilidade da cooperação europeia a nível comuni
tário, mas são demasiado limitadas e pontuais para
poderem dar o grande impulso que se impõe para uma
adequada actualização da base tecnológica europeia.
Urge lançar um importante programa europeu de coo
peração, planeado e executado a longo prazo. A respon
sabilidade final pela elaboração de qualquer proposta
de acção de âmbito comunitário caberá à Comissão.

O Comité partilha a preocupação da Comis

são com a fragmentação do financiamento público de
I&T . Os Estados-membros e a indústria deverão averi

guar da duplicação de programas de investigação e de
infra-estruturas com vista à racionalização e utilização

5.8.7. O Comité verifica que, na ficha financeira
constante da « Proposta de Decisão do Conselho rela
tiva a um financiamento adicional do terceiro progra
ma-quadro de actividades comunitárias no domínio da
investigação e do desenvolvimento tecnológico (1990
-1994) », a Comissão propõe um financiamento adicio
nal de 281 mil milhões de ecus para o conjunto das
tecnologias industriais e dos materiais e recomenda que
uma parte substancial deste montante seja atribuído à
indústria aeronáutica. O Comité espera que a Comissão
prossiga estas actividades, com financiamento refor
çado, no âmbito do futuro Quarto Programa-Quadro
de I&D. O receio da Comissão de que possa haver uma
redução do nível de actividades entre o terceiro e o
quarto programa de I&D é inteiramente partilhado
pelo Comité.

5.8.8. Se se permitir que as despesas com a investi
gação e a aquisição tecnológica na Europa continuem
a diminuir, contrariamente ao que se passa no Japão e
nos EUA, a indústria europeia perderá definitivamente
a sua capacidade competitiva como fabricante de aviões
completos, incluindo motores e sistemas, e será relegada
para a posição de subcontratante de programas ameri
canos. Esta situação conduzirá, inevitavelmente, a
novas perdas de postos de trabalho, à erosão da com
petência técnica da indústria europeia e à aniquilação
de mais uma indústria europeia viável e preciosa.

5.9. Enfrentar a problemática do dólar (IV.D)
5.8.4. Na sua avaliação, a Comissão reconhece que
o acesso a uma tecnologia actualizada é fundamental

5.9.1 . Os fabricantes europeus controlam razoavel
mente o risco que correm no que concerne à técnica,
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de câmbio do dólar ou as diferenças entre as taxas de
inflação da Europa e dos EUA escapam completamente
ao seu controlo .
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sistema monetário mundial estável poderá solucionar a
problemática do dólar. A nível comunitário, a reali
zação de uma União Económica e Monetária irá contri
buir significativamente para a prossecução deste objec
tivo . »

5.9.2. Devido ao facto de os EUA dominarem perma
nentemente a maior parte do mercado de aviões comer
ciais, à dimensão e importância do mercado americano,
à disponibilidade de financiamento em dólares e a
outros factores, os aviões comerciais são quase exclusi
vamente cotados em dólares. Deste modo, as entradas
de tesouraria na moeda dos fabricantes estão muito

dependentes da taxa de câmbio do dólar em vigor. Se
bem que, durante muitos anos, a inflação europeia
tenha, geralmente, ultrapassado a inflação dos EUA, a
cotação do dólar em relação às moedas europeias tem
sido inferior à que seria de esperar tendo em conta os
índices de custos e a paridade do poder de compra.
Neste momento, o dólar está consideravelmente subva

lorizado em relação à maioria das moedas europeias.
5.9.3 . Quando se vendem dólares a prazo como
medida de salvaguarda contra a incerteza futura , é
necessário ponderar judiciosamente o momento ade
quado para o fazer e o montante da cobertura, tendo
em conta a amplitude e imprevisibilidade das flutuações
das taxas de câmbio. A cotação de venda a prazo é
fixada em função da taxa de câmbio em vigor no
momento da transacção, pelo que não há grande vanta
gem em vender a prazo, a não ser que seja possível
assegurar taxas de câmbio viáveis ou atractivas. Além
disso, os bancos impõem limites ao montante e à
duração da cobertura que concedem.
5.9.4.
O efeito conjugado das diferenças entre as
taxas de inflação e da fraqueza do dólar tem repercus
sões negativas sobre a rentabilidade das empresas euro
peias, já que o nível dos preços é ditado pelas expectati
vas do mercado e pelos poderosos concorrentes ameri
canos. (N.B. : Os preços acompanham a inflação ameri
cana , enquanto que a maior parte dos custos acompa
nham a inflação europeia, que,- nalguns países,
ultrapassa consideravelmente a dos EUA).

5.10. Garantir o equilíbrio com o ambiente (1V.E)
5.10.1 . O Comité apoia a política comunitária de
estreita colaboração com a CEAC e com a OACI no
domínio do ruído e das emissões dos aviões .

5.10.2. Em três dos seus pareceres (*), o Comité
apoiou as propostas da Comissão para a abordagem
dos problemas ambientais associados à indústria de
transportes e à indústria aeronáutica .
5.10.3 .

O Comité e do parecer de que as normas

ambientais em matéria de ruído e de emissões dos

aviões deverão ser gradualmente aperfeiçoadas à escala
mundial, acompanhando o progresso da tecnologia de
motores .

5.10.4.

Os aviões que não respeitem estas normas

não deverão ser autorizados a descolar ou aterrar em

países da Comunidade Europeia.

5.11 . Prosseguir o diálogo com a indústria aeronáutica
europeia (IV.G)

5.11.1 .

É essencial manter um diálogo regular e

intenso, a nível europeu, com todos os grupos económi
cos e sociais interessados .

5.12. Pequenas e médias empresas (PME)
5.9.5 . Estes efeitos adversos podem ser parcialmente
reduzidos se houver mais custos expressos em dólares
— se for possível fazê-lo com níveis de produtividade
competitivos — a fim de obter o efeito de cobertura
inerente. Todavia, trata-se apenas de uma solução par
cial para assegurar que os resultados financeiros das
empresas europeias não sejam afectados pelas flu
tuações internacionais das taxas de câmbio, que só
poderá ser aplicada de forma limitada se se quiser
preservar uma substancial capacidade industrial na

5.12.2.

Europa .

seguintes :

5.9.6 .
O Comité congratula-se com a iniciativa da
Comissão de criar um Grupo de Trabalho conjunto
Indústria-Comissão. Contudo, para o Comité não está
claro de que forma o sistema de seguro proposto poderá
ser autofinanciado pela indústria se a fraqueza do dólar

— muitas são as PME que estão concentradas em
regiões altamente dependentes da indústria aero

dos EUA se mantiver .

5.9.7.
O Comité concorda, pois, com a afirmação da
Comissão de que «a prazo, só a instituição de um

5.12.1 .

Os problemas que afectam as PME, que a

Comunicação da Comissão não aborda de forma ade
quada, são motivo de preocupação. O dono da obra e
os principais contratantes dependem de um número
considerável e crescente de PME inovadoras .

Os tipos de problemas a enfrentar são os

náutica; assim, qualquer redução das actividades do
dono da obra podem ter efeitos muito mais graves
sobre o emprego do que à primeira vista poderia
parecer ;

H JO n? C 221 de 28. 8. 1989, JO n? C 339 de 31 . 12. 1991, JO
n?C313 de 30. 11 . 1992.
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o nível de perdas de postos de trabalho pode parecer
reduzido quando comparado com as perdas de pos
tos de trabalhos massivas nas grandes empresas;
todavia, os efeitos poderão ser bem mais graves nas

existe o perigo de os donos da obra virem a optar
por fornecedores de países do terceiro mundo, que
praticam preços mais baixos;
embora seja conhecida a capacidade de adaptação
das PME, são necessários programas de diversifi

PME envolvidas.

cação que as apoiem;

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a proposta de recomendação do Conselho relativa a Critérios Comuns de
Avaliação da Segurança nas Tecnologias de Informação
(93/C 73/05)

Em 29 de Setembro 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 da Indústria, do Comércio, do Artesanato e dos Serviços, encarregada dos correspon
dentes trabalhos do Comité, emitiu parecer em 6 de Janeiro de 1993. Foi relatora J. Barrow.
Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o parecer que se segue.
1 . Introdução

iii) que sejam revistas estas medidas após o período
inicial de 2 anos e apresentada proposta do SOG
-IS relativa a acções comunitárias adequadas poste

1.1 . A proposta apresentada pela Comissão tem por
objectivo melhorar a confiança dos consumidores nas
características de segurança dos produtos das tecnolo
gias da informação, bem como estabelecer pontos de
referência em relação aos quais essas características
podem ser avaliadas. A proposta desenvolve os traba
lhos já realizados nos Estados-membros, bem como nos
EUA e no Japão, sobre a evolução dos critérios de
avaliação da segurança das TI.

1.3 . O ITSEC compreende critérios normalizados
para a avaliação da segurança dos produtos e sistemas

1.2.

tos e sistemas de TI, no âmbito de sistemas nacionais

A proposta recomenda :

i) que sejam adoptados Critérios de Avaliação da
Segurança nas Tecnologias da Informação (ITSEC)
na CE por um período inicial de 2 anos;

riores .

de TI, abrangendo tanto o « software » como o « hard
ware ».

1.4.

Estes critérios deverão ser aplicados aos produ

de certificação, por organismos de avaliação indepen
dentes e imparciais e a pedido do « patrocinador » (regra
geral, o vendedor ou o utilizador do sistema/produto
de TI). Assim, a certificação é inteiramente voluntária.

ii) que prossiga, sob os auspícios do SOG-IS (« Sénior

Officiaís Group for Security of Information

Systems » — grupo de altos funcionários para a
segurança nos sistemas de informação), o processo
de harmonização e normalização internacional des
tes critérios;

1.5 . A segurança das Tecnologias da Informação
engloba três aspectos :

— confidencialidade — prevenção da divulgação não
autorizada de informações;
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Económico e Social, em particular no seu parecer sobre
as propostas de directivas relativas à protecção dos
indivíduos no âmbito do Tratamento de Dados Pessoais

— disponibilidade — prevenção da retenção não auto
rizada de informações ou recursos .

1.6.

Os ITSEC não contemplam aspectos físicos de

protecção da segurança (como fechaduras ou ferrolhos),
mas abrangem o « hardware », o « software » e os micro
programas nos produtos e sistemas de TI.

1.7. Um patrocinador que pretenda obter uma ava
liação da segurança do seu produto ou sistema de TI,
deverá definir o « alvo de segurança » que servirá de
referência para a avaliação daquele produto ou sistema.
Este alvo de segurança deverá definir os « objectivos de
segurança » relevantes a que o produto/sistema de TI
deverá corresponder, as suas « funções de manutenção
da segurança », as ameaças potenciais ao produto ou
sistema de TI e, a título opcional, os « mecanismos de
segurança » — a lógica ou os algoritmos que permitem
aplicar as funções de segurança.
1.8.

A avaliação realiza-se a dois níveis. Em primeiro

lugar, avalia-se se a selecção e a integração das funções
de manutenção da segurança no decurso do desenvolvi
mento do produto/sistema, e o modo como são utiliza
das, estão correctos. Em segundo lugar, avalia-se se o
sistema ou o produto satisfazem eficazmente os objecti
vos de segurança.

e sobre a proposta de decisão do Conselho no Domínio
da Segurança da Informação (*), salientaram repetida
mente a importância deste problema.
2.2. A introdução de critérios normalizados para a
avaliação de características de segurança permitirá aos
utilizadores que tenham identificado os riscos que lhes
dizem respeito seleccionarem os produtos ou sistemas
adequados às suas necessidades, e, em consequência,
permitirá evitar que os utilizadores invistam excessiva
mente em características desnecessárias ou deixem de

ter controlo sobre os riscos relacionados com a segu
rança .

2.3. Um sistema de certificação permitirá igualmente
comprovar a justeza das informações dos fornecedores
sobre a segurança intrínseca dos seus produtos e siste
mas. Além disso, a existência de critérios normalizados

para avaliar a capacidade de funções de manutenção
da segurança incorporadas em produtos diferentes com
vista a prevenir riscos semelhantes torna mais fácil a
comparação entre produtos concorrentes. Isto é parti
cularmente importante na área dos processos de adjudi

cação de contratos públicos, sendo também útil para a
indústria privada e o comércio.
2.4. Os vendedores de produtos de segurança que
tenham sido submetidos a avaliação de segurança deve
riam poder melhorar as vendas dos seus produtos
através de uma utilização adequada da certificação. De
igual modo, isto deveria tornar-lhes mais fácil orientar

o desenvolvimento futuro dos seus produtos para as
necessidades do mercado.

1.9.

O patrocinador solicitará que se avalie, com

base em níveis de avaliação que variam entre E0 (o
nível mais baixo) e E6 (o mais elevado), se as funções
de manutenção da segurança são executadas de modo
correcto e adequado. Cada nível de avaliação corres

ponde a um exame mais rigoroso do sistema/produto.
A avaliação da eficácia do sistema ou produto para
alcançar os alvos de segurança realizar-se-á em seguida
com base na avaliação da conformidade e da capacidade
dos mecanismos de segurança de resistirem a um ataque
directo, de acordo com uma classificação em três níveis :
elementar, médio, elevado.

1.10. No final da avaliação, o organismo nacional
independente atribuirá uma cotação entre E0 e E6, que
confirmará se o produto satisfaz todos os critérios de
conformidade e se é eficaz ao nível pretendido.

2. Observações na generalidade

2.5. A existência de critérios normalizados é suscep
tível de facilitar a introdução de códigos de conduta
ou de legislação que estabeleçam normas mínimas de
segurança aceitáveis nos produtos ou sistemas de TI,
sempre que tal se justifique, por exemplo na área da
protecção de dados.

2.6. A aplicação de critérios de segurança deverá
permitir melhorar a imagem exterior de qualidade dos
produtos comunitários e encorajar as exportações da
Comunidade .

2.7. A harmonização de normas é também positiva
na perspectiva de facilitar a livre circulação de mercado
rias na CE e de reduzir ao mínimo a utilização do artigo
36? do Tratado pelos Estados-membros e os recursos
para o Tribunal de Justiça. O Comité salientou já
a importância da normalização para a realização do
mercado interno, no seu relatório e parecer sobre a
normalização e a eliminação dos entraves técnicos às
trocas comerciais (2).

aprova os seus objectivos. Os produtos e sistemas de

2.8. O Comité aprova que na definição de critérios,
se haja tido em conta os critérios aplicáveis em países

TI desempenham um papel cada vez mais importante
na sociedade, e os prejuízos que podem resultar de
quebras eventuais de segurança aumentaram proporcio
nalmente. Tanto o Parlamento Europeu como o Comité

( 1) JO n? C 159 de 17. 6. 1991 .
(2) JO n? C 14 de 20. 1 . 1992.

2.1 .

O Comité acolhe favoravelmente a proposta e
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fora da Europa, em particular nos Estados Unidos da
América. O Comité solicitou no passado que fosse dada
atenção às vantagens da normalização a nível mundial,
de modo a evitar os entraves técnicos às trocas com

países terceiros. O Comité reafirma que os ITSEC euro
peus não deverão tornar-se um entrave invisível às
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pelo SOG-IS e a consulta adicional da industria e dos
utilizadores. Aprova igualmente a intenção de assegurar
o reconhecimento mútuo da certificação nacional em
toda a Comunidade, mas considera que se deveria levar
mais em conta certas preocupações manifestadas pelos
utilizadores quanto aos seguintes aspectos :

trocas .

2.9. O Comité aprova que os ITSEC tenham sido
definidos na sequência de consultas às partes envolvidas
na produção e na utilização de produtos e sistemas de
TI, e sublinha a importância de assegurar a continui
dade do processo de consulta.
3. Observações na especialidade
3.1 .

O Comité lamenta a excessiva utilização de lin

guagem técnica pouco clara no corpo da recomendação,
que torna desnecessariamente difícil a compreensão da
proposta .

3.2. O Comité aprova a separação entre funcionali
dade e requisitos de garantia nos critérios que permitem
aplicar os ITSEC a uma grande variedade de produtos
e sistemas de TI .

3.3. O Comité aprova a proposta de reavaliar a
evolução da segurança dos sistemas de tecnologia de
informação após o período de 2 anos de vigilância

a) saber se é possível, na prática, tornar as avaliações
suficientemente precisas para serem comercialmente
úteis;

b) que fazer com as diferenças, que podem ser numero
sas, entre os diversos modelos de cada produto de
tecnologia da informação;
c) métodos a aplicar no processo de avaliação e como
assegurar a coerência de acção entre os organismos
nacionais de certificação;

d) no futuro, será ou não exigida uma norma determi
nada nos sistemas privados ou públicos ao abrigo
de legislação comunitária ou de um código de con
duta, por exemplo em relação a sistemas de dados
pessoais ?;

e) como assegurar, no contexto desta indústria em
rápida evolução, que as avaliações relativas à segu
rança sejam efectuadas com a celeridade necessária
e que os critérios de avaliação sejam regularmente
actualizados ?

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre :

— a proposta de directiva do Conselho relativa às massas e dimensões dos veículos a motor
de duas ou três rodas, (*)

— a proposta de directiva do Conselho relativa à identificação dos comandos, avisadores e
indicadores dos veículos a motor de duas ou três rodas, (*)
— a proposta de directiva do Conselho relativa ao avisador sonoro dos veículos a motor de
duas ou três rodas, (*)
—, a proposta de directiva do Conselho relativa ao descanso dos veículos a motor de duas
rodas, (*)
— a proposta de directiva do Conselho relativa ao dispositivo de protecção contra a
utilização não autorizada dos veículos a motor de duas ou três rodas, ( !)
— a proposta de directiva do Conselho relativa à localização da chapa de matrícula da

retaguarda dos veículos a motor de duas ou três rodas, (!)
— a proposta de directiva do Conselho relativa às inscrições regulamentares dos veículos a
motor de duas ou três rodas, ( ! ) e
— a proposta de directiva do Conselho relativa ao dispositivo de retenção para os passageiros
dos veículos a motor de duas rodas

(93/C 73/06)

Em 12 de Outubro de 1992 e 19 de Outubro de 1992, o Conselho, em conformidade com o

disposto no artigo 1009 A do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia,
decidiu consultar o Comité Económico e Social sobre as propostas supramencionadas .

A Secção da Indústria do Comércio, do Artesanato e dos Serviços, encarregada de preparar
os correspondentes trabalhos, emitiu parecer, em 6 de Janeiro de 1993, com base no relatório
de Edoardo Bagliano, relator.
Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.
1 . Observações na generalidade

1.3.1 .

Todavia, para atingir o resultado de uma apli

cação simultânea e uniforme das normas em todos

1.1 .

O Comité acolhe favoravelmente este « pacote »

de oito propostas de directiva para a aplicação da
Directiva 92/61/CEE de 30 de Junho de 1992, directiva

-quadro respeitante ao processo de homologação dos
veículos a motor de duas ou três rodas.

1.2.

O Comité recorda e sublinha, em particular, que

a finalidade primária destas normas é a segurança das

os Estados-membros, o Comité sugere que todas as
directivas (para a aplicação da directiva-« quadro ») pre

vejam, em alternativa :

— uma data dentro da qual a directiva deva ser inte
grada no ordenamento jurídico de cada Estado
-membro (por exemplo, 18 meses a partir da data
da própria directiva), ou

pessoas e do tráfego, conjuntamente com a exigência

— uma data posterior, de « entrada em vigor », de, pelo
menos, 6 meses, por exemplo, após o prazo para a

com o fim de eliminar as barreiras às trocas entre os

integração no ordenamento jurídico nacional
(durante estes 6 meses podendo, obviamente, ser
concedidas homologações quer em conformidade
com a legislação ainda vigente quer já com as novas
directivas comunitárias).

de harmonização dos processos e das normas técnicas,

Estados-membros, passo indispensável para a reali
zação de um efectivo mercado único.
1.3 .

Embora tomando conhecimento de que o Con

selho preferiu o instrumento jurídico da « directiva », o
Comité continua a considerar que seria preferível a
forma jurídica de « regulamento », a fim de evitar dife
renças nos prazos e nos modos de aplicação.

(*) JO n? C 293 de 9. 11 . 1992, p. 1, 5, 15, 23, 32, 38, 43, 49.

1.3.2. Deste modo, evitar-se-á que eventuais entradas
em vigor em datas diferentes nos diversos Estados
-membros provoquem distorções de mercado ou, pelo
menos, confusões nos processos de homologação.

1.3.3. O período mínimo de seis meses de que se
fala no ponto 1.3.1 é necessário para permitir que os
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construtores de veículos e de componentes adaptem as
respectivas produções às novas normas comunitárias e
construam veículos e componentes já capazes de satisfa

2.2.3.

zerem as ditas normas.

largamente sobredimensionado . Precisamente com o
objectivo de maior segurança, tanto em relação aos
problemas de tráfego como em relação à fiabilidade
deste tipo de veículo, estima-se mais apropriado um
limite de 300 Kg.

1.4. No que diz respeito as « alterações necessarias
para adaptar as prescrições dos anexos ao progresso

A propósito das « cargas máximas » autoriza

das (3.2.3 do texto da Comissão), considera-se o limite
de 800 Kg para os ciclomotores de três rodas (3.2.3.1 )

técnico », em cada directiva, o Comité Económico e
Social toma nota de que o Conselho, na directiva

-quadro aprovada em 30 de Junho de 1992, faz referên
cia (art. 16?) ao processo constante do artigo 13? da

3. Proposta de directiva relativa à identificação dos
comandos, avisadores e indicadores dos veículos a

Directiva 70/ 156/CEE .

1.5 . O Comité recorda o seu parecer favorável,
também, à definição de prescrições especiais — previs
tas na directiva-quadro — com o objectivo de impedir
manipulação fácil para aumentar as prestações originais
do veículo, não só dos ciclomotores como dos motoci
clos .

2. Proposta de directiva relativa às massas e dimensões
dos veículos a motor de duas ou três rodas

motor de duas ou três rodas

A proposta diz respeito à identificação dos prin
cipais comandos, avisadores e indicadores existentes
3.1 .

nos veículos e importantes para fins de segurança activa
e passiva . E, precisamente por motivos -evidentes de
segurança, a identificação dos comandos, avisadores e
indicadores deverá ser homogénea e uniforme em todos
os tipos de veículos a motor, incluindo os de baixas
prestações .

3.2. Observações na especialidade

A proposta visa impedir que os veículos de

— Os símbolos constantes das figuras 13 e 14 deveriam

massa ou dimensões excessivas, relativamente ao órgão

na linha da directiva análoga para os veículos auto

2.1 .

de propulsão, possam ser colocados no mercado e criar
situações de estorvo ou de perigo na circulação. A
proposta de directiva apresenta as definições e as moda
lidades de levantamento das principais dimensões do
veículo .

2.2. Observações na especialidade

ser reservados aos veículos munidos de motor diesel ,
móveis,

— a cor do avisador constante da figura 17 deveria ser

verde, também na linha da directiva análoga para

os veículos automóveis .

4. Proposta de directiva relativa ao avisador sonoro
dos veículos a motor de duas ou três rodas

2.2.1 . No que respeita à « massa máxima autorizada
em ordem de marcha » (3.2.1 do Anexo à proposta de
directiva), faz-se notar que, no ponto 3.2.1.2, « veículos
a motor de três rodas », convém distinguir entre « ciclo
motores de três rodas » e « triciclos » (*) e prever também
um limite específico para os ciclomotores de três rodas,
cujo limite não pode deixar de situar-se muito abaixo
dos 1 000 Kg apenas previstos genericamente no texto
da Comissão para todos os veículos a motor de três
rodas (por exemplo, 250-270 Kg) .
2.2.2. No que respeita à « massa rebocavel » (3.2.2
do texto da Comissão) para os ciclomotores de duas
rodas, propõe-se que a massa máxima para tracção seja
de 80 Kg (legislação suíça), em vez dos 50% do valor
da própria « massa em vazio » (que em alguns casos
será apenas de 50-60 Kg). Para as motocicletas e para
os veículos de três rodas estima-se correcto o critério

4.1 . Este dispositivo pode melhorar a segurança da
circulação, concebido como é para assinalar a presença
de um veículo ou para indicar a necessidade de efectuar
uma manobra causada por uma situação perigosa, sem,
por outro lado, atingir níveis de ruído incomodativos.

4.2. Tendo em consideração as várias tipologias de
veículos, a utilização que provavelmente será feita do
dispositivo por parte do utente e as limitadas capacida
des técnicas e práticas dos ciclomotores, foram oportu
namente definidas três categorias de prestações deste
dispositivo em função do tipo de veículo no qual o
dispositivo de sinalização sonora seja montado.
4.3. Observações na especialidade

dos 50% da massa .

4.3.1 .
(') Isto é, veículos com três rodas simétricas (cilindrada superior
a 50 cm3 e/ou velocidade máxima superior a 45 Km/h); ver
Directiva do Conselho n? 92/61 Cap. I, segundo parágrafo
(JO n9 L 225 de 10 de Agosto de 1992).

Precisamente por se terem identificado três

categorias de dispositivos sonoros e cada categoria de
dispositivo apenas poder ser montada num tipo de
veículo, poderia ser útil prever marcação/identificação
diferente, de modo a ser possível distinguir com clareza
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os dispositivos sonoros concebidos para cada uma das

vancia das prescrições desta directiva, são possíveis

categorias .

outras soluções, desde que respeitem as finalidades
da directiva e sejam aceitáveis pelos serviços técni
cos encarregados dos ensaios. »

4.3.2. No que respeita aos ciclomotores pouco poten
tes, considera-se que os ciclomotores dotados de motor
de potência inferior a 0,5 KW devam poder, em derro
gação às prescrições da directiva, ser munidos apenas
de campainha mecânica accionada manualmente.

7. Proposta de directiva do Conselho relativa à locali

zação da chapa de matrícula da rectaguarda dos

veículos a motor de duas òu três rodas

5. Proposta de directiva relativa ao descanso dos
veículos a motor de duas rodas

5.1 .

A proposta apresenta as prescrições construtivas

do descanso para os veículos de duas rodas e as
prescrições relativas ao seu funcionamento, a fim de
assegurar a estabilidade do veículo em descanso, tanto
numa superfície horizontal como numa inclinada. As
características exigidas são de molde a evitar que o
veículo estacionado possa cair por terra por acção
externa (por exemplo, um pequeno empurrão de um
outro veículo ou a deslocação do ar causada pela passa

7.1 . Trata-se de prescrições técnicas aplicáveis à
localização, que o construtor do veículo deve prever na
fase de projecto, da chapa de matrícula, nos casos em
que o veículo a deva obrigatoriamente patentear.

7.2. Estas prescrições dizem respeito, em particular,
às dimensões, inclinação e distância do solo do compar
timento da chapa, bem como aos ângulos laterais de
visibilidade que devem ser garantidos para a chapa de
matrícula a apor.

gem rápida de outros veículos).

5.2. Observações na especialidade

5.2.1 . No ponto 3.1.1.3 deve-se especificar que são
admitidos os descansos que se fecham automaticamente
ao primeiro contacto com a superfície da estrada.
5.2.2.

7.3 . Em aditamento a estas normas, específicas da
localização da chapa e não das características da pró
pria chapa, o Comité sugere que se tenha presente o
problema do perfil resultante da instalação, especial
mente a oportunidade de recomendar ou prescrever
raios de arredondamento apropriados das arestas, que
podem causar dano a pessoas não utentes do veículo.

Além do mais, no primeiro travessão do ponto

4.2, após a palavra « clip », dever-se-ia acrescentar, por
motivos de segurança, a frase seguinte : « cada uma das
molas deve permitir que o descanso recolha para trás
à posição fechada, mesmo se a outra mola estiver

8. Proposta de directiva relativa às inscrições regula
mentares dos veículos a motor de duas ou três rodas

avariada ».

6. Proposta de directiva relativa ao dispositivo de pro
tecção contra a utilização não autorizada dos
veículos a motor de duas ou três rodas

8.1 . Estas inscrições indeléveis e fixadas permanente
mente numa parte acessível mas protegida do veículo,
permitem verificação fácil, por ocasião de eventual

controlo rodoviário, de que um certo veículo pertence
a uma série de tipo homologado e está, portanto, con
forme não só às normas de segurança mas também às
da protecção do ambiente.

6.1 .
Estas prescrições visam evitar os riscos (com o
veículo em marcha e o motor em funcionamento) de o

dispositivo se bloquear acidentalmente ou de o guiador
ou a transmissão, nos quais o dispositivo actua, serem
danificados, o que poderia prejudicar a segurança do
veículo .

8.2. As prescrições contidas nesta proposta de direc
tiva são análogas a outras normas internacionais e
garantem a unicidade da identificação do veículo a nível
mundial .

6.2. Observações na especialidade

6.2.1 . Para os ciclomotores pouco potentes, propõe
-se o aditamento da seguinte frase ao terceiro pará
grafo :
« Caso a coluna do guiador do ciclomotor, por
motivos técnico-construtivos, não permita a obser

8.3. As outras indicações, que devem ser anotadas
em placa própria, dizem respeito à identidade do
construtor, à marca de homologação do veículo, à
marca e às referências do silenciador e ao nível sonoro

máximo admissível para aquele tipo de veículo. Esta
última anotação permite — abstraindo das prescrições
técnicas específicas, que serão objecto de uma directiva
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própria — conferir facilmente, mesmo na estrada, even
tuais manipulações ou alterações do sistema de escape

9.2. Observações na especialidade

de origem do veículo.

9.2.1.

No que respeita às experiências mecânicas de

resistência dos dispositivos de retenção, poderia dar-se

9. Proposta de directiva relativa ao dispositivo de re
tenção para os passageiros dos veículos a motor de
duas rodas

9. 1 .

Por evidentes motivos de segurança, este disposi

tivo (pegas e/ou precintas) deve assegurar ao passageiro
um ponto de 'apoio sólido para que este se mantenha
sobre o veículo, não obstante as solicitações da estrada,
da condução ou do tráfego.

como suficiente que não se verificassem « roturas » dos

dispositivos em questão durante o período de aplicação
da força vertical prescrita.

9.2.2. No entanto, uma vez que se verificará sempre
deformação permanente nos materiais pouco elásticos
(como precintas de couro ou de material sintético),
propõe-se a especificação, no ponto 1.1 , de « defor
mação permanente com um limite máximo até 15-20 %
do comprimento inicial ».

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo aos alimentos para
animais com objectivos nutricionais específicos (*)
(93/C 73/07)

Em 28 de Agosto 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 da Agricultura e Pescas, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos
do Comité, emitiu parecer em 7 de Janeiro de 1993 (relator : G. Pricolo).
Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o parecer que se segue.
1 . Introdução

1.1 . Com a presente proposta de regulamento, a
Comissão dá cumprimento ao mandato que o Conselho
lhe confiara em 22 de Janeiro de 1992, no sentido
de disciplinar, com medidas adequadas, a produção,
comercialização e controlo dos alimentos compostos
para animais com objectivos nutricionais específicos,
os chamados « alimentos dietéticos para animais ».
1.2. Trata-se, com efeito, de produtos que ocupam
um espaço cada vez maior no mercado e para os quais
não existe ainda legislação ao nível comunitário. Parece,
por isso, necessária uma regulamentação específica para

estes produtos, a fim de dar aos utilizadores as garantias
que se impõem quanto às respectivas propriedades e
qualidade.
1.3. A proposta prevê essencialmente disposições
relativas à rotulagem, aos tipos de embalagens, à lista
dos destinos reservados e qualquer outro tipo de infor
mação útil para qualificar os elementos dietéticos pró
prios do produto em causa, a fim de evitar confusões
com os alimentos para animais ditos « correntes » (sim
ples e compostos), os quais já estão devidamente regula
mentados na Directiva 79/793/CEE, e com os alimentos
« medicamentosos », destinados a fins puramente tera
pêuticos.
1.4. A proposta constitui uma novidade absoluta
tanto no que se refere à base jurídica (regulamento e

(!) JO n? C 231 de 9. 9. 1992, p. 6.

não directiva) como ao conteúdo.
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1.4.1 . O documento em apreço preceitua, no quadro
das normas gerais em vigor, regras específicas às quais
os alimentos dietéticos para animais devem obedecer :
— obrigatoriedade da menção exacta dos constituintes
analíticos que conferem a qualidade de « dietético »,

— indicação da data ou dos limites de durabilidade,
— indicação da necessidade de consulta de um veteri
nário ou de um especialista em alimentação animal,
caso os animais utilizadores apresentem alguma
patologia,
— indicações claras que permitam identificar de forma
precisa os responsáveis pelas várias declarações
constantes do rótulo,

— utilização da língua do país destinatário nas infor
mações colocadas no rótulo,

— compilação exacta dos destinos reservados aos ali
mentos « dietéticos » e controlo da respectiva con
formidade .
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prios considerarem mais adequados. Por outro lado,
considera inoportuno que se estebeleça, em anexo ao
regulamento, uma lista acabada e exaustiva de destinos,
porque tal seria contrário ao princípio da liberdade de
acção dos fabricantes, ao mesmo tempo que constituiria
um obstáculo à evolução tecnológica dos processos de
fabrico .

2.5. Em contrapartida, o Comité reputa útil — exor
tando nesse sentido a Comissão — a elaboração de uma

lista descritiva dos elementos susceptíveis de integrar a
composição e os destinos, lista a definir segundo o
procedimento Comissão-Comité Permanente dos Ali
mentos para Animais. Tal lista deveria, obviamente,
ser periodicamente actualizada em função das exigên
cias da produção.

3. Observações na especialidade

3.1 . Embora concorde com a óptica geral e as finali
dades da proposta de Regulamento, o Comité tem por
necessárias as seguintes modificações e aditamentos .

2. Observações na generalidade

2.1 .

A primeira questão que se coloca tem a ver com

3.2. Artigo I o., n°. 2, alínea b)

o instrumento jurídico a utilizar na regulamentação
desta matéria . O Comité considera que a escolha da
Comissão — regulamento em vez de directiva — res

3.2.1 .

ponde à necessidade de prever, ao nível comunitário,
um quadro normativo autónomo (distinto das directi

originar interpretações incorrectas. Importa referir, em
particular, que não é clara a diferença entre estes produ

vas já em vigor) e uniforme (sem que os Estados
-membros disponham da faculdade de introduzir even
tuais adaptações na fase de transposição ou recepção
da legislação comunitária ao nível nacional).

Para estabelecer uma distinção entre as duas categorias
de produtos, o Comité espera que a definição de « ali
mento dietético » seja objecto de maior precisão, pro

2.2. Uma outra questão particularmente importante
diz respeito à própria definição do conceito de alimento
dietético. Não há dúvida de que tal designação deve
exclusivamente aplicar-se aos produtos que apresentem
características específicas em termos de qualidade nutri
cional, que não se encontrem nos alimentos de uso
corrente ou nos alimentos medicamentosos .

A definição de « alimento dietético » consa

grada neste artigo peca por falta de precisão, podendo
tos e os alimentos exclusivamente medicamentosos.

pondo que, no final da alínea b) do n9 2, se adite « com
a indicação específica de que não se trata de alimentos
medicamentosos ».

3.2.2. Além disso, para delimitar bem o âmbito do
Regulamento e evitar que os alimentos normais —
como os alimentos de aleitamento — sejam considera

dos em geral como alimentos dietéticos, importa que
se suprima no quarto considerando o seguinte :

2.2.1 .

A Comissão delimitou claramente o âmbito

de utilização destes produtos, ao introduzir, para efeitos
da respectiva identificação, o conceito de « objectivo
nutricional específico ». Consideram-se necessárias,
todavia, algumas precisões, a fim de facilitar a compre

«... tais como a gestação, a lactação, a muda, o
aleitamento ou o desmame ...»

ensão do texto .

3.3 . Artigo 11°.

2.3 . O problema que o Comité considera fundamen
tal é o de saber se é possível definir, no próprio articula
do do regulamento, a lista dos destinos reservados aos
alimentos dietéticos ou se é caso de adiar esta operação
para uma fase ulterior, para quando a Comissão achar
oportuno debater a problemática ao nível do Comité
Permanente dos Alimentos para Animais.

3.3.1 .

2.4. Atentas as reservas expressas relativamente à
eventualidade de a Comissão poder vir a impor aos
fabricantes de alimentos dietéticos a própria composi
ção dos mesmos, o Comité sublinha a necessidade de
reconhecer de forma explícita a esses fabricantes a
faculdade de utilizarem os componentes que eles pró

Não consta ao Comité que em todos os Esta

dos-membros da Comunidade esteja prevista a for
mação de « especialistas de nutrição animal », na
acepção deste artigo. A medida, nos termos em que é
proposta, permitiria que qualquer pessoa se intitulasse

« perito » no sector, dado que o especialista de nutrição
a que a proposta faz referência não é obrigado a apre

sentar um certificado de especialização.

3.3.1.1 .

Será, por conseguinte, conveniente prever,

em termos gerais, o parecer do veterinário e, apenas em
certos casos, o de um especialista de nutrição animal.
Sempre que as legislações nacionais reconhecerem a
outros profissionais, para além dos veterinários, com
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petência específica em matéria de terapia nutricional
dos animais, poder-se-á admitir o recurso a estes espe
cialistas, desde que estes estejam habilitados para o
exercício dessa actividade profissional específica .

3.3.1.2.

À luz das observações supra aduzidas, o

Comité sugere à Comissão que seja alterada como segue
a última parte do artigo 119 :
« Recomenda-se a consulta, antes da utilização, de
um veterinário ou de um especialista de nutrição
animal, sendo que o recurso a este último só é
possível se a respectiva legislação nacional reconhe

cer esta categoria profissional e se o especialista em
causa estiver devidamente habilitado ao exercício

da profissão . »
3.4. Artigo 12°., «9 2

3.4.1 . O disposto neste artigo contempla a possibili
dade de comercialização, a título de derrogação, de
alimentos dietéticos a granel, sob reserva de decisão
prévia a tomar segundo o procedimento Comissão
-Comité Permanente de Alimentos para Animais.
3.4.2. O Comité compreende as razões que levaram
a Comissão a prever uma derrogação tão pouco usual;
em alguns casos, por exemplo, em relação aos pintos,
é impossível alimentar um grande número de animais
caso não seja permitida a venda dos produtos a granel.
O Comité considera, todavia, que a excepção deve
limitar-se a casos particulares, precisamente para evitar
uma comercialização a granel em grande escala .
3.4.3 .

Assim, o n9 2 do artigo 129 deveria referir

explicitamente o carácter extremamente limitado da
derrogação e prever, para o transporte do produto a
granel, a obrigatoriedade de um « documento de acom
panhamento » do qual constassem todos os elementos
de identificação do produto e da respectiva proveniên
cia (embalagem ou um recipiente fechado).
3.4.4. Em consequência, o Comité recomenda que o
n9 2 do artigo 29 seja modificado e completado nos
seguintes termos :

« As derrogações ao princípio do n9 1 , a conceder
ao nível comunitário somente em casos particulares,
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são adoptadas em conformidade com o processo
definido no artigo 169, desde que sejam asseguradas
a identificação e a qualidade dos alimentos e sempre
que as indicações previstas no n? 1 do artigo 4?
constem do documento de acompanhamento. »
3.5 . Artigo 139, alínea a)

3.5.1 . Trata-se da disposição que suscita maior per
plexidade. Com efeito, a compilação, numa fase poste
rior, de uma lista dos destinos reservados aos alimentos

e das declarações obrigatórias e facultativas introduz
um elemento de incerteza que pode influir sobre as
opções produtivas dos fabricantes de alimentos dietéti
cos. O Comité defende, por conseguinte, uma reformu
lação da alínea a) do artigo 139 de forma a que fique
explícito o empenho da Comissão em elaborar uma
lista dos destinos, obviamente passível de actualização

e de revisão, a qual deverá ser adoptada no prazo de
um ano a contar da data da efectiva entrada em vigor
do Regulamento.

3.5.2.

O Comité recomenda à Comissão que evite a

inclusão indiscriminada e total na lista dos destinos

reservados dos alimentos destinados a animais, especial
mente os de companhia em estado fisiológico particular.
3.5.3. O Comité considera, ainda, que a Comissão
deve assumir também o compromisso de apresentar —
antes da adopção definitiva do Regulamento — uma
primeira lista de destinos, mesmo que com carácter
indicativo e provisório, a fim de fornecer, antecipada
mente, todas as informações úteis aos operadores do
sector .

4. Conclusões

4.1 . Em suma, o Comité é, em termos gerais, favorável
à proposta de Regulamento, sublinhando a conveniên
cia da revisão de alguns pontos do mesmo, nomeada
mente os aspectos referidos nas « Observações na Espe
cialidade », no intuito de facilitar a aplicação do Regula
mento .

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993 .
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Directiva 80/217/CEE que
estabelece as medidas comunitárias da luta contra a peste suína clássica (*)
(93/C 73/08)

Em 11 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.

A Secção da Agricultura e Pescas, encarregada de preparar os correspondentes trabalhos do
Comité, emitiu parecer em 7 de Janeiro de 1993, sendo relator Georges Proumens.

Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o presente parecer.

O Comité aprova sem reservas a proposta da Comissão,
enquanto esta prevê a prorrogação, por um novo
período de cinco anos, isto é, até Fevereiro de 1998,
do contrato que celebrara em 1982, por cinco anos,
renovado em 1987, também por cinco anos, com o
« Institut fiir Virologie der Tierárztlichen Hochschule »
de Hanôver, no domínio da peste suína clássica.

1 . Observações na generalidade
1.1 .

As tarefas :

— de coordenação dos métodos de diagnóstico

1.3 . Os trabalhos efectuados pelo laboratório, pela
centralização dos dados e os estudos específicos que
realiza, constituem a base de referência que responde
às necessidades dos laboratórios nacionais, mesmo em
caso de urgência.

1.4. Por outro lado, a organização de encontros
anuais, em Maio de cada ano, precedidos, nomeada
mente, pelo « blind test », realizado, a seu pedido, em
cada um dos Estados-membros, no mês de Fevereiro

precedente, permite aprofundar os conhecimentos dos
diversos laboratórios nacionais .

— de produção de anticorpos monoclonais

1 .5. Finalmente, a formação do pessoal dos laborató
rios nacionais (cada ano entre 5 e 25 pessoas) assegura

— de formação de médicos veterinários e técnicos dos

a coordenação e a uniformização dos métodos de inves
tigação e de diagnóstico.

laboratórios nacionais

— de preparação e organização de encontros anuais

foram cumpridas com inteira satisfação dos outros
laboratórios dos Estados-membros.

1.2. Além do mais, o laboratório de Hanôver possui
as existências das culturas celulares para o diagnóstico,
as estirpes de vírus destinadas aos testes, bem como
uma colecção de vírus da peste suína clássica.

H JO n? C 301 de 18. 11 . 1992, p. 13 .

1.6. O laboratório vigia a evolução de doenças virais
cujos efeitos são próximos da peste suína clássica, a fim
de evitar medidas, nomeadamente de abate sistemático,
que não se justificariam.

2. Observações na especialidade
2.1 . O orçamento concedido para estes fins ao labo
ratório de Hanôver, a cargo da CEE, é da ordem
dos 100 000 ecus, que deveriam ser aumentados para
120 000 ecus, continua modesto em relação aos resulta
dos registados.

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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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 73/09)

Em 23 de Novembro de 1992, a Mesa do Comité, em conformidade com o terceiro parágrafo
do artigo 209 do Regimento Interno, decidiu proceder à elaboração de um parecer sobre a
proposta supramencionada.

A Secção da Agricultura e Pescas, incumbida de preparar os correspondentes trabalhos do
Comité, emitiu parecer em 7 de Janeiro de 1993 (relator : A. Silva).
Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.
1 . O CES, com base nos relatórios apresentados pela
Comissão ao abrigo do Regulamento (CEE) n9 170/

83 (*), participou do debate que se estabeleceu sobre a
situação do sector das pescas no período 1983-1990 e
sobre as perspectivas para o período 1993-2002. Os
referidos pareceres (2) mantêm plena actualidade.

3.4.

A gestão do esforço de pesca nessa direcção

vai impor constrangimentos suplementares que se vão
repercutir em todo o tecido socioeconómico de um
sector que já enfrenta muitas dificuldades. É fundamen
tal prever medidas de compensação financeira e medi
das de acompanhamento social que atenuem esses
impactes bem como uma boa articulação entre a Política
Comum de Pescas e os Fundos Estruturais . Nesse sen

2. Este parecer é um parecer adicional ao parecer
CES 1328/92 aprovado na reunião plenária de 24 de

tido uma atenção especial deverá ser consagrada às
regiões particularmente tributárias da pesca.

Novembro 1992. O CES, sob a reserva de serem aceites

algumas das suas sugestões, havia aprovado a presente

proposta de regulamento do Conselho.

3 . Observações gerais

3.5. A actual situação do sector da pesca comunitária
e a perspectiva de evitar perturbações desnecessárias
aconselham a uma certa flexibilidade e gradualização
na aplicação das medidas que compõem o actual dispo
sitivo legal.

3.1 . A actual proposta de regulamento não se limita
a ser uma simples reformulação ou actualização do
Regulamento (CEE) n? 170/83. Nessa perspectiva, tor
na-se necessário destacar que o objectivo principal da
Política Comum de Pescas é o de possibilitar o normal
abastecimento do mercado, assegurando a melhoria dos
rendimentos dos que nela trabalham, o que só se torna

4.

O Comité confirma sua posição quanto à manu
tenção, — embora com melhorias, — do sistema de
Tac e Quotas para completar a política de adequação
das capacidades de pesca aos recursos disponíveis.

possível garantindo a perenidade das actividades pes
queiras .

4.1 .

3.2.

A política de conservação dos recursos e uma

condicionante da sobrevivência e estabilidade do sector.

3.3. Apesar de, como se destacou em pareceres ante
riores do CES, a pesca não ser a única responsável pela
actual situação de vulnerabilidade do sector, o facto é

que os recursos haliêuticos se encontram degradados,

nomeadamente no que respeita algumas espécies em
certas zonas. Uma tal situação impõe a adopção de
novas disposições que perspectivem uma exploração

Como se indicou em pareceres anteriores (2) os

recursos haliêuticos sendo um bem comum, não devem
poder ser objecto de uma apropriação pessoal. O esta
belecimento de um regime comunitário de licenças con

cebido como um meio de racionalizar e gerir a explo
ração dos recursos deveria trazer algumas vantagens
apreciáveis. A licença deve ser considerada como um

acto administrativo que habilita um navio a explorar

um recurso comum, nos limites fixados çela legislação

comunitária. Ela não supõe automaticamente o direito
a uma quota de pesca.

racional e estável dos recursos de pesca .

4.2.

Nos termos do presente regulamento-quadro, as

licenças ou carta de identidade dos navios deverão ser
(i) JO n? L 24 de 27. 1 . 1983.

(2) JO n?C 339 de 31 . 12. 1991, p. 75, JO n?C 223 de 31 . 8. 1992,
p. 30.

emitidas e geridas pelos Estados-membros, sendo as
modalidades de aplicação e as condições de concessão
fixadas mais tarde .

N9 C 73/30

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

4.3 . No futuro, convirá ainda atentar na relação que
se estabelecerá entre a emissão de licenças e os novos
poderes de gestão de quotas atribuídas às organizações
profissionais.
5. O Comité concorda com a manutenção da derro
gação à liberdade de acesso à zona das 12 milhas com
o objectivo de proteger as actividades tradicionais que
se desenvolvem naquela zona costeira. Importaria uma
boa articulação entre este princípio e a concessão de
licenças que respeitassem certos parâmetros como o
comprimento e o tipo de engenho empregado.
5.1 . Como se afirmou no parecer CES 1328/92, o
princípio da estabilidade relativa deve ser mantido com
as adaptações e os ajustamentos que a evolução da
situação, desde 1983, possa globalmente justificar.
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e não referir, pela sua importância, a pesca que não se
destina ao consumo humano. Segundo dados disponí
veis (*) 30 milhões de toneladas de peixe (cerca de 1/3
das capturas mundiais) têm como destino a farinha .

9. A aquicultura, através do regulamento (CEE)
n? 4028 viu fixados o quadro das intervenções comuni
tárias estruturais, com vista, nomeadamente, ao seu

desenvolvimento. O Comité reafirma o princípio

segundo o qual ela deve continuar a ser encarada como

uma actividade que complementa a actividade de pesca.
10. Observações em particular
10.1 . Artigo 1°.,2

Na 4? linha, acrescentar depois de « recursos »
6.

A vertente social não pode permanecer ausente da

Política Comum de Pescas . O Comité reitera nesta

« com vista a assegurar rendimentos justos aos que
nela trabalham e ».

matéria as exigências feitas pelo Comité em pareceres
anteriores .

10.2. Artigo 2°, 2

6.1 . Não é inútil reafirmar que o objectivo do equi
líbrio entre os recursos e o esforço de pesca passa,
entre outros aspectos, por uma grande transparência na
formulação e aplicação das políticas, por uma certa
flexibilidade na aplicação das medidas, pela efectiva
participação dos interessados e pela resolução dos pro
blemas sociais ligados à reestruturação do sector e à
redução das capacidades.
7. Uma política de gestão dos recursos haliêuticos
apoiada num elevado conhecimento do nível e da evo
lução das espécies exploradas nas águas comunitárias
é de um interesse primordial. Uma adequada política
de investigação científica marinha global deverá possi
bilitar uma exploração racional, mais eficaz e mais
coerente dos recursos do mar. Como se afirmou ante

Acrescentar uma alínea h) do seguinte teor :
« assegurar as compensações financeiras ou outras

aos produtores susceptíveis de serem afectados pelas
disposições do presente artigo ».
10.3 . Artigo 6°, 5

A Comissão deveria definir o que entende por « periodi
camente » em matéria de fixação dos Tacs plurianuais.
10.4. Artigo 7o., 2o. parágrafo, 3a. linha
Depois de « por pesca », acrescentar :

« O Conselho determinará as disposições financeiras
e as medidas de acompanhamento social adequadas

riormente os meios afectados à investigação devem ser
aumentados para estar à altura da importância que ele

para obviar as consequências económicas e sociais

representa .

inerentes a essa reestruturação. »

8 . Não parece coerente alertar para o estado de
degradação em que se encontram os recursos haliêuticos

( ) Le Monde Diplomatique.

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993.
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Parecer sobre :

— a proposta de directiva relativa a normas comuns para o mercado interno da electricidade,
e

— a proposta de directiva relativa a normas comuns para o mercado interno do gás natural (*)
(93/C 73/ 10)

Em 6 de Março de 1992, o Conselho decidiu, nos termos do n9 2 do artigo 57? e do arti
go 1009 A do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité
Económico e Social sobre as propostas supramencionadas.

A Secção da Energia, dos Assuntos Nucleares e da Investigação, incumbida de preparar os
correspondentes trabalhos do Comité, emitiu parecer em 12 de Janeiro de 1993. Foi relator
J. Gafo Fernandez.

Na 302? reunião plenária (sessão de 27 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou o seguinte parecer por 87 votos a favor, 17 votos contra e 32 abstenções.
1 . Antecedentes

1.2. O Mercado Interno da Energia : Pareceres do
Comité Económico e Social

1.1 . O Mercado Interno da Energia : Perspectiva da
Comissão

1.1.1 .

Em Maio de 1988 , a Comissão aprovou o

Documento de Trabalho sobre o Mercado Interno da

Energia [doe. COM (88) 238 final], no qual se definia o

mercado interno da energia como elemento insubstituí
vel do grande mercado interno previsto para 1992,
salientando-se, entre outras considerações, que, a não
existirem condições semelhantes de preço e de disponi
bilidade das diversas fontes energéticas em todas as
regiões da Comunidade, o mercado interno não poderia
considerar-se concluído, já que a produção, transmissão
e distribuição de energia são factores de produção e,
consequentemente, também de custo, em todas as acti
vidades económicas.

1.1.2.

Analisava-se, no aludido documento, a escassa

incidência das trocas intracomunitárias de gás e de
electricidade, muito abaixo dos limites económicos
impostos pelos seus condicionalismos físicos e económi
cos, o que apontava para a eventual existência de diver
sos factores limitativos das citadas trocas .

1.1.3. Relativamente ao gás e à electricidade, o refe
rido documento identificava três grandes grupos de

obstáculos que dificultavam a consecução do mercado
interno, assim sintetizados :
1.1.3.1 .

1.2.1 . O Comité Económico e Social teve o ensejo
de abordar estes temas em diversas ocasiões. Nos pare
ceres de 31 de Janeiro de 1990 (2), o Comité pronunciou
-se, concretamente, sobre as directivas relativas à trans

parência dos preços da electricidade e do gás e sobre o
trânsito de gás natural e de electricidade nas grandes
redes .

Estes pareceres podem sintetizar-se da seguinte forma :
1.2.2 .

O Comité acolhia favoravelmente estas direc

tivas, tendentes à consecução do mercado interno da
electricidade e do gás.
1.2.3 .

O Comité solicitava à Comissão o estudo

aprofundado de todas as implicações, vantagens e cus
tos, que decorreriam da introdução, ainda que limitada,
do conceito de « common carrier », tendo particular
mente em conta as exigências de ordem técnica destas

fontes de energia.
1.2.4. O Comité insistia na necessidade de se proce
der a um estudo particularmente aprofundado das
implicações para a segurança de abastecimento a longo
prazo e, no caso concreto do gás natural, da eventual
perda de capacidade negocial de compra face a uma
oferta exterior à CEE de natureza e comportamentos
oligopolistas .

Existência de direitos exclusivos em todas

ou em determinadas áreas (importação, produção, dis
tribuição) dos sectores do gás e da electricidade.

1.1.3.2. Capacidade limitada dàs redes - de interli
gação entre Estados-membros, o que impunha limites
físicos às eventuais trocas .

1.1.3.3 . Desconhecimento dos sistemas de fixação de
tarifas vigentes em cada país, bem como dos preços
efectivamente pagos pelos consumidores.

(') JO n? C 65 de 14. 3 . 1992, p . 4-14.

1.2.5. O Comité defendia a introdução de uma certa
transparência de custos em paralelo à proposta relativa
aos preços e às tarifas do gás e da electricidade.
1.2.6 .

O Comité recomendava à Comissão extrema

prudência na preparação das etapas sucessivas para a
realização do mercado interno da electricidade e do
gás .

(2) JO n? C 75 de 26. 3. 1990, p. 18, 20 e 30.
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1.3 . Observações preliminares do Comité sobre a nova
directiva

1.3.1 . Para além das principais conclusões dos aludi
dos pareceres, citadas nos pontos precedentes, cabe
salientar algumas outras, também elas factores básicos
de avaliação a ter em conta na avaliação das implicações
da projectada realização do mercado interno da energia.
Entende o Comité que o êxito desta importante acção
comunitária depende, em grande medida, da justeza da
perspectiva e articulação destes factores.
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mento rigoroso e constante entre a procura e a pro

dução, e a existência de substanciais capacidades de
reserva do sistema, a utilizar apenas em casos pontuais.
1 .3.7. A dificuldade em estabelecer critérios homogé
neos a nível comunitário para a repartição do custo
unitário de produção e de distribuição da electricidade
e do gás pelas tarifas a aplicar a diversas categorias de
utilizadores, consoante o volume de compra, a estabili
dade e a continuidade da procura ou as condições
específicas de entrega do produto ou de prestação do
serviço.

1.3.2.

O Comité considera, por conseguinte, que

importa enumerá-los nesta introdução ao parecer, de
forma a constituírem o quadro de referência prévia à
globalidade do parecer, ainda que a análise da sua
aplicação concreta seja objecto de reflexão no âmbito
das observações na generalidade e na especialidade.
Esses factores são os seguintes :

1.3.3. O carácter estratégico da energia, que implica
a absoluta necessidade de abastecimento regular e orde
nado como base da actividade social e económica. Este

carácter estratégico tem de ser entendido tanto a nível
do fornecimento de energias primárias como da quali
dade e garantia do serviço prestado ao consumidor
final .

1.3.4. As importantes repercussões destas medidas
em sectores de lenta consolidação, como é o caso dos
sectores da electricidade e do gás natural. Estes sectores
foram-se consolidando ao longo de várias décadas,
com base em monopólios territoriais concedidos pelos
Estados e no desenvolvimento, em muitos casos, de

processos de integração vertical na produção, transmis
são e distribuição. Isto conduziu, como contrapartida,
à intervenção crescente das autoridades políticas, que
se traduziu, amiúde, na fixação dos preços de venda
sob a forma de tarifas, para além da obrigatoriedade
de obtenção de autorização prévia para a construção
de novos centros de produção ou de linhas de transporte
e distribuição .

1.3.5. Os longos prazos e os elevados volumes finan
ceiros necessários para a rendibilidade dos investimen
tos na produção, transporte e distribuição de energia.
Para dar apenas um exemplo, os custos de produção
de 1992 nos sectores da electricidade e do gás são o
resultado de decisões de investimento tomadas em 1990,

em 1985 e, inclusivamente, em 1980, quando as con
dições de construção e de financiamento não estavam
suficientemente harmonizadas, como ainda o não estão,

de que resultaram factores de diferenciação de custo
alheios à vontade ou à capacidade de decisão de cada
empresa, que conduzirão, muito provavelmente, a dis
torções de concorrência contrárias aos desígnios da
Comissão .

1.3.6. O carácter irregular da procura de electrici
dade e de gás (sazonal e horária), aliado à limitada
capacidade de armazenamento (gás natural) ou à inca
pacidade física do mesmo (electricidade), exige o ajusta

1.3.8 .

A existência de especificações técnicas diferen

tes nos diversos países ou insuficientemente homologa
das a nível comunitário .

1.3.9. As implicações para os objectivos da Comuni
dade em matéria de utilização eficaz da energia e de
ambiente, cuja estreita interligação é reclamada tanto

no Acto Único Europeu como no Acordo de Maastricht.

1.3.10. A própria heterogeneidade da organização
institucional do sector, que conta com empresas públi
cas e privadas, empresas integradas ou de âmbito secto
rial, e empresas de âmbito nacional ou regional. Decor
rem desta situação factores diferenciadores, que há que
ter necessariamente em conta antes de se estabelecer

um modelo homogéneo a nível comunitário.

1.3.11 . O Comité salientada este respeito, que uma
expressiva maioria de organizações sindicais e de consu
midores se manifestou parcial ou totalmente contrária
às propostas da Comissão na sua formulação actual.
Apenas os grandes consumidores industriais de energia
se mostraram favoráveis a tais propostas.
1.3.12. O Comité salienta que a Secção da Energia,
acedendo a um convite que lhe fora dirigido pelo
governo britânico, levou a efeito uma audição pública
com representantes de todos os sectores da energia
envolvidos no processo de liberalização em curso no
Reino Unido. Esta audição colocou em evidência a
oportunidade e o interesse da sua realização e, ainda,
a existência de opiniões divergentes e inconclusivas
quanto aos resultados favoráveis ou desfavoráveis de
um programa de liberalização de grande vulto e alcance
semelhante, em alguns aspectos, ao proposto pela
Comissão .

1.3.13 .

Por todas estas razões, o Comité considera

que o mercado interno da electricidade e do gás não
deve consistir na intensificação da concorrência em si
mesma, antes devendo ter como objectivo assegurar
condições semelhantes de disponibilidade e de custo da
energia em todas as regiões da Comunidade e para as
mesmas categorias de consumidores, mantendo, simul

taneamente, os elevados níveis de segurança e qualidade
de fornecimento igualmente exigidos pelos utilizadores.
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1.3.14. Tendo em conta a discussão pública actual
mente em curso sobre as propostas de directiva, espe
cialmente no que se refere ao Acesso de Terceiras Partes
à Rede (ATP) os riscos existentes para a segurança dos
fornecimentos na Comunidade e o facto de que, pelo
menos no médio prazo, deverão realizar-se progressos,
o Comité recomenda à Comissão e ao Conselho :

— o adiamento da formulação definitiva dos objectivos
finais das directivas, até que seja possível avaliar,
de forma adequada, as experiências efectuadas no

âmbito dos programas de liberalização do sector da
energia,

— esta decisão permitiria dispor de bases de avaliação
claramente melhores para a formulação das direc
tivas .

N? C 73/33

a Comissão a sobre eles reflectir e a reexaminar os

projectos de directiva com base nas propostas e reco
mendações seguintes :

2.1.2. O Comité está cônscio de que o abastecimento
de electricidade e de gás, para além da transmissão do
produto em si, encerra conotações de serviço público.
2.1.3 .
No entender do Comité, estes elementos difi
cultam, mas não impedem, a livre circulação destes
produtos, pelo que considera que não se deverá excluí

-los da Livre Circulação de Mercadorias prevista nos
Tratados. Recomenda, todavia, a adopção de medidas
cautelares suficientes, atendendo às suas especifici
dades .

O Comité parte do pressuposto de que, por ocasião
do eventual reexame das directivas as suas diversas

sugestões serão igualmente tidas em conta.

2.1.4. O Comité faz, sobretudo, questão de manifes
tar a sua oposição às modalidades e prazos de intro
dução do sistema de Acesso de Terceiras Partes à Rede,
previsto nas citadas directivas.

1.4. A estratégia da Comissão Europeia

1.4.1 .

Para a prossecução dos objectivos fixados no

Documento de Trabalho relativo ao Mercado Interno

da Energia, cujos pontos principais foram já recordados
e enumerados no presente parecer, a Comissão definiu
três etapas. A primeira, já aprovada e em fase de
implementação, implicou a aprovação das directivas
relativas à transparência dos preços (*) e ao trânsito de
electricidade e de gás nas grandes redes (2).
1.4.2.

A segunda etapa, objecto do presente parecer,

consiste na supressão dos direitos exclusivos nas áreas
de produção, transmissão e distribuição, na separação
contabilística das actividades das empresas vertical
mente integradas, e na introdução do conceito de ATP
(Acesso de Terceiras Partes à Rede), inicialmente limi
tada a um grupo de grandes consumidores definidos
com base em critérios objectivos.

1.4.3.

Com base na experiência adquirida durante a

segunda fase, pretende a Comissão alargar o Acesso de
Terceiras Partes à Rede a partir de 1996, através da
aplicação de novas condições de elegibilidade que
ampliem consideravelmente o seu âmbito de aplicação.
2. Observações na generalidade

2.1.5 . Outros aspectos ha que, no entender do
Comité, não foram suficientemente avaliados . É o caso
da segurança de abastecimento, tanto a nível de fontes

primárias como no que se refere à garantia e à qualidade
do serviço prestado ao consumidor, a insuficiente capa
cidade das redes transeuropeias para assegurarem a
prossecução dos objectivos fixados nas directivas e,

ainda, a dificuldade em impulsionar o mercado interno
neste sector sem procurar reforçar a coordenação e
harmonização dás políticas energéticas dos Estados
-membros .

2.1.6. Isto não obsta a que o Comité considere que
as actuais propostas de directiva contêm elementos
positivos, aceitáveis para todas as partes interessadas,
cuja aprovação e aplicação poderiam facilitar a procura
de soluções alternativas.
2. 1 .7. Concretamente, o Comité aprova a introdução
dos « critérios comerciais » como princípio orientador
destes sectores para o futuro. Aprova, ainda, a liberali
zação introduzida na fase de produção e a progressiva
desregulamentação das fases de transporte e distri
buição. Gostaria, todavia, de chamar a atenção para a
necessidade de estas novas orientações terem em conta
as « obrigações de serviço público » e, mais concreta
mente, de fornecimento que devem continuar a impen
der sobre estes sectores .

2.1. Avaliação das propostas

2.1.1 . O Comité apoia, tão-só, alguns aspectos das
propostas da Comissão. Com efeito, embora concorde

com o objectivo final em vista, tem sérias reservas

quanto a alguns dos seus elementos, pelo que convida
( i ) JO n?L 185 de 17. 7. 1990, p. 16.
(2) JO n? L 313 de 13. 11 . 1990, p. 30; JO n? L 147 de 12. 6. 1991,
p . 37.

2.1.8. Por último, entende o Comité que a própria
natureza concorrencial de ambas as fontes de energia,
em que o gás natural, para além de ser uma fonte de
energia primária, é um factor de produção de electrici
dade, exige que os processos de aprovação e de entrada
em serviço das directivas decorram em paralelo, como
previsto nas propostas apresentadas pela Comissão,
respeitando embora as características próprias de cada
sector .

N? C 73/34
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2.2. Segurança de abastecimento e qualidade e garantia
do serviço

2.2.1 . O Comité reconhece que a necessidade de
assegurar as melhores condições de fornecimento de
electricidade e de gás aos cidadãos comunitários, bem
como o estabelecimento das necessárias bases de desen
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quanto à capacidade das linhas de alta tensão e dos
gasodutos principais que permitiria o incremento do
fluxo regular destes produtos, aos planos de ampliação
futura e à capacidade que seria necessária, no entender
da Comissão, para facilitar a realização do mercado
interno nestes sectores e aumentar a segurança global
de abastecimento. Neste contexto, a recente Comuni
cação da Comissão ao Conselho sobre as infra-estrutu

volvimento e progresso em cada Estado-membro, são
princípios consubstanciais ao desenvolvimento do mer
cado interno da energia.

ras de transporte de electricidade e de gás natural na
Comunidade í1), em aplicação do Regulamento (CEE)
1056/72, apenas contém dados parciais e incompletos,
em grande medida devido ao facto de os Estados
-membros não terem disponibilizado todos os dados

2.2.2. A segurança de abastecimento não fica efecti
vamente consignada nas propostas de directiva. Não
está incluída na lista de definições do artigo 29, sendo
apenas referida no n9 2 do artigo 169, onde se preceitua
que « os Estados-membros atribuirão às empresas de
distribuição a obrigação de abastecer os clientes locali
zados numa determinada área ». Trata-se de uma grave
lacuna destas directivas, que obriga a precisar que a
segurança de abastecimento incumbe, antes de mais, às
empresas distribuidoras de gás natural e de electrici
dade, que verão esta obrigação reforçada no quadro do
adequado ordenamento institucional de cada Estado,
de acordo com o princípio da subsidiariedade.

necessários .

2.2.3 . A aplicação do princípio da subsidiariedade
implica que a referida segurança de abastecimento seja
garantida pelos Estados-membros, com a necessária
coordenação a nível comunitário .

2.2.4. A segurança de abastecimento tem de ser
entendida tanto do ponto de vista do abastecimento
regular de energia primária como da qualidade e garan
tia de fornecimento ao consumidor individual final .

2.3.2. A apresentação pela Comissão, em Fevereiro
de 1992, de três propostas de regulamento relativas a

uma declaração de interesse europeu para facilitar a
realização das redes transeuropeias, especialmente no
domínio do transporte de electricidade e de gás (2), deu
ao Comité a oportunidade de se pronunciar recente
mente sobre este tema (3). Todavia, a apreciação das
propostas suscita fundadas dúvidas quanto à sua capa
cidade para impulsionar a construção de novas redes.
2.3.3 . Na ausência de aumento da capacidade de
interligação entre Estados-membros (para além da estri
tamente necessária por razões de segurança de abasteci
mento), as possibilidades de efectiva aplicação das
directivas em apreço são mais teóricas do que reais, e
limitar-se-iam, dependendo da situação institucional
em cada caso concreto, ao acesso de terceiras partes às
redes internas de cada Estado, sem que o ATP pudesse
aplicar-se, na prática, a consumidores e produtores de
dois ou mais Estados-membros, o que contrasta com a
exiguidade dos prazos estabelecidos para arranque da
segunda fase e com a evolução do sistema previsto pela
Comissão até à terceira fase .

2.2.5 . Isto implica a procura do equilíbrio entre o
livre jogo das forças de mercado e a segurança de
abastecimento, a fim de evitar a adopção de decisões
baseadas exclusivamente em considerações de ordem

2.4. Enquadramento institucional dos sectores da elec
tricidade e do gás nos diversos Estados-membros

económica e financeira .

2.4.1 .

Não menos importante e a análise do enqua

dramento institucional dos sectores da electricidade e

2.2.6. Nesta óptica, há que ter presentes as obri
gações de « serviço público » que impendem sobre estes
sectores. Necessário se torna, pois, procurar o equilíbrio
entre a intensificação da concorrência, as decisões ba
seadas em critérios comerciais e as obrigações de serviço

público. Este equilíbrio só é possível através de um
processo prudente e ordenado, com aplicação gradual
de medidas e flexibilidade suficiente para ajustá-las aos
objectivos finais.

2.3 . Redes transeuropeias de electricidade e de gás
2.3.1 . O Comité manifesta preocupação com a ine
xistência de dados suficientemente amplos e fiáveis

do gás em cada Estado-membro. O Comité tem funda
das dúvidas de que os objectivos das directivas possam
ser alcançados se não forem melhor coordenados. Dado
que o artigo 2229 do Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia admite a diversidade de enquadra
mentos institucionais, o Comité interroga-se sobre se
não seria conveniente reavaliar os meios" previstos nas
directivas para a consecução dos seus objectivos .
2.4.2. O Comité recorda que o processo de desenvol
vimento dos sectores da electricidade e do gás nos
H Doe. SEC(92) 553 final.

(2) JO n?C 71 de 20. 3. 1992.
(3) JO n? C 287 de 4. 11 . 1992, p. 12.
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diversos Estados-membros foi, não raro, ditado por
considerações de política energética . Aos critérios de
ordem económica aliaram-se factores como a segurança
de abastecimento, o aproveitamento dos recursos autóc
tones ou preocupações de ordem social. As empresas
viram-se, pois, coagidas a realizar investimentos nem
sempre justificados do ponto de vista económico e

N? C 73/35

conta as conotações especificas de « serviços de utilidade
pública » que estes serviços encerram. Do mesmo modo,

o Comité apoia sem reservas a referência ao princípio de
« não discriminação », aplicado não apenas aos Estados
mas também às empresas e aos particulares, com pru
dente salvaguarda dos direitos económicos adquiridos.

obedecendo a critérios substancialmente diferentes de

país para país. A pretendida celeridade na introdução
do novo sistema pode impedir que as empresas recu

perem a totalidade dos aludidos sobrecustos históricos
ora reconhecidos, de um modo ou de outro, em todos
os Estados-membros .

2.4.3. A intervenção dos Estados fez-se através de
opções de produção de electricidade e de abastecimento
de gás natural, geralmente através da diversificação da
origem das fontes de energia e do apoio à produção
nacional, sob a forma de subsídios capital-intensivos e
com longos períodos de amortização. O novo sistema
proposto nas directivas conduz, ao invés, a soluções
com menor intensidade de capital é prazos de
construção mais curtos, mas também potencialmente
mais vulneráveis do ponto de vista do abastecimento a
longo prazo, circunstância que, pela sua importância
estratégica, preocupa sobremaneira o Comité.

2.4.4. Sem negar a conveniência de as empresas subs
tituírem o princípio da « Recuperação Garantida dos
Custos » pelo princípio de « Preços, Riscos e Lucros »,
que caracteriza os restantes sectores produtivos, o
Comité insiste na necessidade de uma adaptação pro
gressiva e não traumática, adaptada às realidades do
mercado e às exigências da sociedade no seu todo,
que é constituída por empresas de grande e pequena
dimensão e por muitos milhões de pequenos consumi
dores domésticos .

2.4.5. Por todas estas razões, o Comité apoia a ideia
de realização mais progressiva do mercado interno nes
tes sectores, desde que, paralelamente, se reforce a
coordenação das políticas energéticas dos Estados
-membros, a fim de ter em conta os legítimos direitos
de todos os consumidores a um fornecimento regular
e nas melhores condições possíveis. Neste sentido, a
introdução prudente dos « princípios comerciais » e a
desregulamentação que estas directivas implicam
podem contribuir para essa coordenação com base nas
decisões adoptadas, livre e individualmente, pelo sector
industrial e pelos consumidores dos diversos Estados
-membros .

2.5 . Acesso ao mercado

2.5.1 .

O Comité aprova a inclusão dos « princípios

comerciais » como elemento de referência orientador da

realização do mercado interno da electricidade e do
gás, reafirmando, todavia, a necessidade de se ter em

2.5.2. O Comité concorda com a liberalização da
construção de centrais de produção, instalações de GNL
e linhas de transporte ou de distribuição de electricidade
e de gás, prevista nas directivas. Tanto as especificações
técnicas como os prazos e os procedimentos afiguram
-se suficientes para a consecução dos objectivos fixados
sem que se estabeleça um quadro normativo excessiva
mente rígido e complexo.

2.5.3. O CES chama, todavia, a atenção para quatro
problemas que a aplicação das presentes directivas
pode, eventualmente, suscitar.

2.5.3.1 . O primeiro prende-se com as disposições do
n? 2 do artigo 4? da directiva relativa ao mercado
interno da electricidade, no qual se preceitua que « os
Estados-membros podem, por razões de política
ambiental ou de segurança do abastecimento, completar
estes critérios com critérios de restrição da natureza da
fonte de energia primária a utilizar para a produção de
electricidade ». Esta possibilidade, consentânea com a
autonomia das políticas energéticas nacionais e com os
demais condicionalismos referidos no presente parecer,
é susceptível de criar distorções nos custos de produção
de electricidade contrárias ao sistema de concorrência

imediata que a Comissão pretende instituir.

2.5.3.2.
O segundo tem a ver com a necessidade de
incluir o equilíbrio entre a oferta e a procura de energia
a nível regional nos critérios de autorização previstos
no n? 2 do artigo 4? das directivas.

2.5.3.3 .

O terceiro decorre da recusa ou atraso na

concessão da licença de construção de novas linhas de
electricidade e de gás, prevista no n? 3 do artigo 59 da
directiva relativa à electricidade e no n? 3 do artigo 4?
da directiva relativa ao gás, « caso as necessidades de
transporte ou distribuição em questão possam ser satis
feitas pelas capacidades de transporte ou distribuição
existentes no sistema interligado a um preço razoável
e equitativo ». Conviria precisar esta faculdade discri
cionária das administrações nacionais, tanto no que
respeita à prova de capacidade suficiente da rede como
no que toca aos critérios de tarificação aplicáveis à sua
utilização. Por outro lado, em relação aos direitos de
expropriação ou de utilização de terrenos públicos,
bastará que a respectiva declaração invoque o interesse
geral ou a utilidade social que lhes são inerentes.

N9 C 73/36
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O último prende-se com o fornecimento

através de linhas directas. Os critérios de autorização

são, neste caso, idênticos aos aplicáveis às Unhas de
utilização geral. Todavia, em virtude da natureza das
primeiras, especialmente no caso de fornecimento a
instalações próprias ou a empresas filiais e associadas,
importaria estabelecer critérios mais flexíveis e mais
simples para concessão da autorização.
2.5.4.

Caso a hipotética introdução do Acesso de

Terceiras Partes à Rede (ATP) venha a ser aceite, os

limites estabelecidos para esta segunda fase do processo
de liberalização — 100 GWh de electricidade ou
25 milhões de metros cúbicos anuais de gás — afiguram
-se adequados para os centros de consumo, dado o
carácter individual que lhes é atribuído.
2.5.5. Todavia, no que se refere às empresas de distri
buição, os limites de 3% do consumo total de cada
Estado-membro no caso da electricidade, e de 1 % no

caso do gás, são susceptíveis de causar alguns proble
mas. Em primeiro lugar, porque a diferente dimensão
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empresas verticalmente integradas e, sobretudo, a capa
cidade de análise e de verificação pelas autoridades

competentes, levou vários anos.
2.6.2.2. A segunda condição seria estudar, de forma
aprofundada, as implicações do « unbundling » no sec
tor do gás, no que concerne à eventual perda de capaci
dade negocial das empresas comunitárias para a conclu
são de acordos com fornecedores extracomunitários, o
que poderia ocasionar um considerável prejuízo econó
mico e estratégico para as empresas e para os consumi
dores .

2.7. Transporte de electricidade e de gás natural
2.7.1 . Relativamente ao Capitulo III de ambas as
directivas — « Operação do Sistema de Transporte de
Electricidade e de Gás Natural » — o Comité aduz as

seguintes observações :

dos mercados dos Estados-membros faz com que, nal

guns casos, estes números sejam pouco significativos.
Em segundo lugar, porque, ao admitir-se a possibilidade
de « associações de empresas de distribuição », criam
-se condições para o surgimento da figura das empresas
revendedoras de energia, o que pode constituir um
elemento de distorção da estabilidade do mercado, sem
que as vantagens para o sistema na sua globalidade
estejam suficientemente justificadas, já que poderiam,
eventualmente, favorecer uma concentração excessiva,

o que reduziria a concorrência.
2.5.6.

Por todas as razões enunciadas, o Comité

entende que a aceitação do Acesso de Terceiras Partes

2.7.2.

A primeira prende-se com o interesse duvidoso

do « operador da rede de electricidade » ou das « empre
sas de transporte de gás » em ampliar as capacidades
existentes, cuja rentabilidade corresponderá, na melhor
das hipóteses, à recuperação dos custos (de funciona
mento e de investimento), e cujo resultado será a intensi
ficação da complexidade de funcionamento das redes,
em virtude da proliferação de novos operadores. As
directivas não vão além de uma declaração de intenções,
não estabelecendo, nem os mecanismos económicos de

avaliação (o relatório anual afigura-se insuficiente) nem
os mecanismos de correcção, à excepção da hipotética
liberdade de construção de redes independentes.

à Rede não é aconselhável.

2.6. Separação e transparência das contas
2.6.1 . Nesta matéria, o Comité apoia, em princípio,
o conceito e o âmbito propostos nas citadas directivas.
2.6.2. Entende, todavia, que, como medida prévia à
análise das redes de transmissão e de distribuição e da
respectiva proposta de regulamentação, importa clarifi
car o conceito e o âmbito da « separação e transparência
das contas » (« unbundling »). O Comité gostaria, pois,
de salientar duas condições importantes :
2.6.2. 1 . A primeira seria antecipar a entrada em vigor
das citadas « separação e transparência das contas »,
como medida prévia à eventual aplicação de outras
medidas. A informação assim obtida poderia ser rele
vante para o melhoramento de aspectos cruciais da
consecução do mercado interno da electricidade e do
gás, o que enriqueceria a transição para as fases seguin
tes. Cumpre, ainda, recordar a experiência do Reino
Unido, onde a efectiva aplicação do « unbundling » em

2.7.3. Esta situação conduz a eventual contradição
entre, por um lado, a obrigação prevista no artigo 99
da directiva relativa à electricidade, e no artigo 89 da
directiva relativa ao gás, de manter uma infra-estrutura
de electricidade e uma rede de gás seguras, fiáveis e
eficazes na respectiva área e, por outro lado, os critérios
de remuneração previstos nos artigos 149 (directiva
relativa à electricidade) e 129 (directiva relativa ao gás),
que estabelecem a recuperação dos custos a longo prazo
e a rentabilidade do capital investido. Tendo em conta
as dimensões mínimas unitárias para a construção de
linhas de electricidade e de gás, haveria a obrigação de
proceder à respectiva construção sem qualquer garantia
de procura imediata da capacidade total, o que pode
constituir um desincentivo à construção.
2.7.4. Em terceiro lugar, não estão previstos métodos
específicos de desenvolvimento das redes interligadas
entre Estados-membros, cujas limitações actuais consti
tuem o principal estrangulamento que importa elimi
nar. No entender do Comité, estas directivas deveriam

ser interligadas com as propostas relativas às Redes
Transeuropeias de Electricidade e de Gás Natural recen
temente apresentadas pela Comissão ao Conselho.
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2.7.5. A nomeação ou designação do operador da
rede de transporte de electricidade confere a esta enti
dade um inegável poder regulador, no que respeita à
entrada em funcionamento das instalações de produção
eléctrica, que importa precisar. É o caso do conceito de
« preço razoável », contido no n9 4 do artigo 139, no
que se refere às pequenas instalações de produção de
electricidade ou à eventual discriminação entre empre
sas resultante da aplicação de critérios de protecção das
fontes indígenas, prevista no n9 5 do artigo 139. Todos
estes factores reforçam a necessidade de se assegurar,
dada a importância da missão que lhe incumbe, o
carácter independente da figura do operador, que não
é expressamente reconhecida na proposta da Comissão.
2.7.6 . O Comité entende que a aplicação do principio
da subsidiariedade implica que sejam os Estados-mem
bros a regulamentar estas matérias de forma pormenori
zada . Chama, todavia, a atenção para o facto de a
existência de critérios não uniformes nos diversos países
ser susceptível de pôr em causa a própria essência
dos procedimentos previstos na directiva com vista à
realização do mercado interno da electricidade.

N? C 73 /37

2.8. Operação do sistema de distribuição
2.8.1 . Muitas das considerações precedentes são váli
das para o Capítulo IV — « Operação do sistema de
distribuição » — de ambas as directivas. O Comité
gostaria, contudo, de levantar algumas questões especi
ficamente atinentes a estes capítulos.

2.8.2.

A primeira refere-se à possibilidade de os Esta

dos-membros estabelecerem tarifas para os clientes que
não usufruam do direito ao fornecimento através do

acesso de terceiras partes à rede interligada, ou que
renunciem ao fornecimento. O Comité entende que
haveria que estabelecer, previamente, alguns critérios
básicos harmonizados para o estabelecimento dessas
tarifas, a fim de evitar distorções incompatíveis com os
objectivos do mercado interno da electricidade e do

gás.

2.8.3. O Comité considera imprescindível assegurar
que o acesso de novos agentes às redes ou à produção
de energia eléctrica, ou a renúncia ao fornecimento,

não implicará o aumento do custo a suportar pelos
restantes consumidores .

2.7.7. Esta mesma reflexão é válida para o estabeleci
mento de normas técnicas. Ainda que o procedimento
previsto em ambas as directivas seja adequado, a reali
dade prática suscitará, sem dúvida, problemas de ajus
tamento, que exigirão um processo de arbitragem
técnica não previsto nas directivas.
2.7.8 .

Relativamente ao relatorio anual a elaborar

pelos operadores das redes de transporte de electrici
dade e pelas companhias de transporte de gás, a sua
utilidade parece inegável, já que possibilitará o acesso
à informação sobre as redes em condições de trans
parência, o que permitirá melhorar o processo de
tomada de decisões em matéria de produção, de distri
buição e, inclusivamente, de construção de linhas direc
tas alternativas ao sistema interligado. Importaria, pois,
completá-lo com dados relativos, nomeadamente, à uti
lização real e ao índice de ocupação horária da rede
interligada, ou ao número de pedidos de informação
sobre a utilização da rede e ao número e categoria dos
contratos efectivamente celebrados. Em todo o caso, o

Comité receia que as conclusões deste relatório não
se traduzam em decisões concretas que assegurem o
desenvolvimento harmonioso, a longo prazo, dos siste
mas de produção e de transporte.

2.7.9. Eis-nos chegados ao último ponto desta analise
da utilização das redes de transporte, isto é, os contratos
a celebrar entre o operador da rede e os seus eventuais
utilizadores . O Comité constata, com preocupação, a

possibilidade de recusa de prestação do serviço por
falta de capacidade disponível, não atribuída ao abrigo
de contratos anteriores, o que constitui um dos aspectos
mais controversos do sistema proposto . Considera, por

consequência, que seria possível estabelecer condições
adicionais para ambas as partes que permitissem melho
rar a qualidade do serviço e a garantia de fornecimento.

2.8.4. Para dar apenas alguns exemplos, refira-se
que o estabelecimento de tarifas muito baixas para os
grandes consumidores desincentivá-los-ia de optarem
pelo fornecimento alternativo através do ATP. Seria,
pois, necessário harmonizar os critérios de repercussão
das diversas formas de repartição do custo global do
fornecimento por categorias de consumidores para cada
distribuidor (tarifa nacional ou específica para a área
servida por cada distribuidor).

2.8.5. Outro exemplo seria a aplicação do n9 3 do
artigo 169, nos termos do qual os grandes consumidores
podem pôr termo ao fornecimento numa determinada
área no prazo de três meses, podendo retomar o forneci
mento, se assim o desejarem, no prazo de seis meses.
Os respectivos custos deverão ser suportados pelo res
ponsável pela interrupção. A manter-se a obrigação de
retoma do fornecimento, a capacidade deverá manter
-se tendo em conta as necessidades futuras . Deste facto

resultaria um aumento de custos que seria injusto fazer
incidir nos demais consumidores .

2.8.6. Apesar dos estudos efectuados e das garantias
dadas pela Comissão nesta matéria, o Comité exprime
a sua preocupação com a ausência de qualquer benefício
para os pequenos consumidores, que, em caso algum,
teriam acesso às vantagens decorrentes da redução de
custos que o aumento da concorrência poderia propor
cionar aos grandes consumidores. Ainda que as tarifas
aplicáveis aos consumidores excluídos do ATP fossem
fixadas pelas autoridades nacionais, a própria dinâmica
do sistema seria susceptível de acentuar os desequi
líbrios actualmente existentes, o que seria contrário não
apenas à coesão económica e social como também
aos próprios princípios que enformam a Comunidade
Europeia .
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2.8.7. Não é facilmente justificável a possibilidade
de recusa de prestação do serviço, prevista no n? 2 do
artigo 219 (electricidade) e no n9 2 do artigo 19? (gás)
no que concerne à rede de distribuição. Em virtude da
própria concepção da rede territorial de distribuição, o
utente utiliza, em cada momento, a capacidade disponí
vel, incumbindo ao operador da rede a obrigação legal
de prestação do serviço. Assim, a recusa de prestação
do serviço apenas pode justificar-se por razões de ordem
técnica, dificilmente defensáveis do ponto de vista jurí
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2.9.5. A aplicação do ATP suscitaria, ainda, o pro
blema do critério de « prioridade económica », previsto
nas directivas, para a atribuição da capacidade de
acesso nos casos em que a capacidade das redes interli
gadas é limitada. A aplicação deste critério pode condu
zir, pelo menos a curto prazo, a que as possíveis vanta
gens do livre trânsito apenas beneficiem um reduzido
número de consumidores, e não a colectividade,

podendo agravar-se, no curto prazo, as distorções de
concorrência que as directivas pretendem corrigir.

dico .

2.8.8 .

Por razões de eficácia técnica, o Comité tem
por conveniente a revisão do âmbito do n? 4 do arti

go 16?. A seu ver, apenas as empresas proprietárias das
redes ou por elas responsáveis (incluindo as linhas de
electricidade ou de gás que delas fazem parte) deveriam

poder designar o operador da rede, cabendo ao Estado,
se fosse o caso, ratificá-la .

2.9.6. O Comité faz questão de sublinhar, uma vez
mais, que o mercado interno da electricidade e do gás
não consiste na intensificação da concorrência em si
mesma, mas antes em criar condições para que a dispo
nibilidade e o custo da energia sejam semelhantes em
todas as regiões da Comunidade, e em manter, simulta
neamente, os elevados níveis de segurança e de quali
dade de fornecimento igualmente exigidos pelos utiliza
dores .

2.8.9.

Por último, o Comité considera necessário

analisar a incidência destas medidas nas empresas locais
de fornecimento de electricidade e, especialmente, de
gás natural. Estas empresas, de que são frequentemente
accionistas as administrações locais, constituem uma
importante fonte de receita para estas últimas, assim
como uma garantia de qualidade e de serviço, aspectos

que importa examinar em profundidade.
2.9 . Acesso de terceiros à rede

2.9.1 . O Comité entende que a introdução deste sis
tema, ainda que de forma progressiva como proposto
pela Comissão, envolve indiscutíveis riscos de ruptura
dos sistemas de electricidade e de gás. As eventuais
vantagens que, em contrapartida, o novo sistema pro

porcionaria à Comunidade não foram quantificadas de
forma precisa e pormenorizada, à excepção de referên

2.9.7.

Assim, sem negar inteiramente a conveniência

da introdução futura do ATP, o Comité recomenda
que se adoptem outras disposições, designadamente o
reforço da livre concorrência na produção de electrici
dade, a aplicação de critérios comerciais nas fases de
transporte e de distribuição de gás e de electricidade e o
« unbundling » contabilístico. Com base na experiência
adquirida com a aplicação destas medidas, aliada à
busca de soluções alternativas, poderá concluir-se qual
o melhor caminho a seguir para a concretização do
mercado interno nestes sectores. Em todo o caso, há
que prosseguir, simultaneamente, na via da harmoni
zação das políticas energéticas dos Estados-membros e
das condições financeiras, fiscais e ambientais em que
se processa a actividade destes sectores, como pressu
posto ou condição prévia para a adopção de medidas
conducentes ao acesso de terceiras partes à rede.

cias não fundamentadas a uma maior eficácia do sis
tema .

2.10. Processo de consulta e medidas de salvaguarda
2.9.2. Assim, o Comité chamou a atenção, em capí
tulos anteriores, para os graves riscos e dificuldades
que a aplicação deste conceito comportaria nas diversas
áreas (produção, transporte, distribuição).

2.9.3 . O Comité faz questão de manifestar a opinião
de que seria igualmente possível melhorar a eficácia do
sistema através dos restantes mecanismos previstos nas
directivas e de uma mais estreita cooperação entre o

governo e as indústrias dos diversos Estados-membros.
2.9.4. A experiência de ATR noutras regiões do
mundo, incluindo o Reino Unido, é de difícil transposi
ção para toda a Comunidade, nuns casos devido às
características próprias dos mercados da energia e, nou
tros casos, à sua proximidade das fontes de forneci
mento. O Comité chama, pois, a atenção para os insufi
cientes ensinamentos históricos de tais experiências,
que impedem a avaliação global das suas vantagens e
inconvenientes .

2.10.1 . No que se refere às medidas de salvaguarda
previstas em ambas as directivas, o Comité aprova-as,
com ressalva das precisões necessárias, como garantia
de que a estabilidade dos sistemas em situações de crise
não ficará gravemente comprometida.
2.10.2.

Deste modo, o Comité considera excessivos

os poderes que as directivas delegam na Comissão. A
seu ver, seria suficiente preceituar que as medidas a

adoptar em situações excepcionais, isto é, em situações
de crise que ponham em perigo a segurança do sistema,
não devem prejudicar o mercado interno nem atentar
contra o interesse comum dos Estados-membros .

2.10.3 .

Por outro lado, seria necessário relacionar as

situações de crise nestes sectores com as que poderiam
resultar de crises no sector petrolífero, relativamente ao
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qual a Comissão apresentou uma proposta de directiva
tendente a coordenar as actuações dos Estados-mem
bros .

2.10.4. O Comité gostaria de chamar particular
mente a atenção para os contratos de compra de gás
celebrados com fornecedores de países terceiros com
base em cláusulas « take or pay » acordadas antes da
publicação da presente directiva, até agora habituais
nos contratos de abastecimento de gás natural . Estes
contratos são* susceptíveis de pôr em causa a concreti
zação do mercado interno do gás, não temporaria
mente, como previsto na directiva, mas de forma per
manente .

2.11.5. O Comité gostaria, ainda, de recordar que a
aplicação destas directivas coincidirá, previsivelmente,
com a criação do Espaço Económico Europeu. Dado
que a existência deste novo Espaço introduzirá novos
factores de concorrência no mercado europeu, inclusive
no sector da energia, o Comité considera que importa
recomendar às autoridades comunitárias a avaliação da
aplicação destas directivas no novo quadro comuni
tário.

3 . Observações na especialidade

3.1 .

2.10.5 . Por último, o Comité considera positivos os
procèdimentos de consulta com todas as categorias
de consumidores, previstos em ambas as directivas,

propondo que os mesmos sejam objecto de um relatório
a nível nacional, que deverá preceder o relatório anual
de síntese para toda a Comunidade, contendo a ava
liação da aplicação destas disposições e mencionando
eventuais problemas dela decorrentes.

N? C 73/39

O Comité propõe que, no n? 1 do artigo 49 da

directiva relativa à electricidade, o vocábulo « permiti
rão » seja substituído por « autorizarão ». Propõe, ainda,
a supressão do vocábulo « autorização » no final deste
número, que passará a ter a seguinte redacção : «...
obedecendo apenas a critérios e procedimentos a
estabelecer ... ».

3.2. O Comité e do parecer de que, ao n? 2 do arti
go 4? da directiva relativa à electricidade, deveria aditar

-se : «... de electricidade, tendo em conta as limitações

2.11 . Ambiente e alargamento da Comunidade
2.11.1 .
O Comité manifesta preocupação com a
inexistência de qualquer referência aos temas ambien
tais nas propostas de directiva em análise, instando a
Comissão a efectuar um estudo exaustivo sobre a

matéria de forma que o desenvolvimento dos princípios
de concorrência e liberalização não prejudique, em caso
algum, as exigências em matéria de protecção do
ambiente. O Comité propõe que se analisem aspectos
como as possíveis economias de energia resultantes de
uma maior eficiência do sistema, a alteração do

esquema de fontes primárias utilizadas na produção de
electricidade e o impacto ambiental global da liberdade
de construção de instalações de produção de electrici
dade, de terminais de GNL e de linhas de transporte e

à entrada em funcionamento estabelecidas no n9 5 do

artigo 139 ». Propõe, ainda, a inclusão, neste número,

do seguinte critério adicional, que ocuparia a primeira
posição na lista que nele figura : « necessidades de pro
dução da região em causa » r uma vez que as instalações
de produção de electricidade podem ter um impacto
ambiental considerável. Assim, há que ter em conta,
antes de mais, as necessidades de produção de electrici
dade da zona em questão, o que, de resto, aumentaria
a estabilidade do serviço.
3.3 . No entender do Comité, o n9 6 do artigo 49 da
directiva relativa à electricidade, e o n9 8 do artigo 49
da directiva relativa ao gás, deveriam estabelecer um

limite temporal para a justificação a dar ao requerente

e para a apresentação de recurso por este último.

de distribuição .
2.11.2.

A Comunidade está, ainda, confrontada com

o processo de alargamento, encontrando-se neste
momento em discussão os protocolos relativos à apli
cação da Carta Europeia da Energia.
2.11.3 .
O Comité é do parecer de que seria convenie
nte analisar as implicações dos presentes projectos de
directiva nestes domínios .

2.11.4.

Concretamente, o Comité manifesta preocu

3.4.

Quanto ao n9 3 do artigo 59 da directiva relativa

à electricidade (n9 3 do artigo 49 da directiva relativa
ao gás), tendo em conta que as linhas de alta tensão
podem provocar danos ao ambiente, o Comité entende
que importa avaliá-los no momento de determinar se o
estabelecimento de uma nova linha é, ou não, necessá
rio. Propõe-se, pois, que se adite a este número : « Pode
rão, ainda, recusar ou diferir a concessão de autori
zação, ou alterar o traçado solicitado, nos casos em

que a linha de transmissão ou de distribuição, ou os
equipamentos correspondentes, sejam susceptíveis de
provocar danos irreparáveis ao ambiente ».

pação com os eventuais efeitos negativos destas directi

vas sobre as novas possibilidades de fornecimento de
gás natural proveniente da CEI ou sobre as necessidades
de fornecimento de electricidade, a curto prazo, aos

países da Europa Central e Oriental, para compensar
o encerramento de instalações nesses países por razões
ambientais ou de segurança nuclear.

3.5 . O Comité propõe que se adite, no final dos dois
números do artigo 69 da directiva relativa à electrici
dade (artigo 59 da directiva relativa ao gás) : «... desde

que não exista uma linha alternativa e que os requisitos
de protecção do ambiente sejam respeitados ». Com
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efeito, estabelecer o princípio de que o Estado autori
zará linhas directas entre os produtores e as respectivas
instalações, ou entre os clientes e os fornecedores, sem
fazer depender esta obrigação de condições previamente
definidas, poderia resultar na proliferação de linhas
directas, em detrimento da utilização das já existentes,
com todas as consequências negativas que daí adviriam
para a eficiência do sistema e para o ambiente.
3.6.

Como condição prévia à interpretação do n? 2

do artigo 6? da directiva relativa à electricidade (n? 1
do artigo 5? da directiva relativa ao gás), o Comité
tem por conveniente que se defina previamente, com
exactidão, o que se entende por « fornecedor » para
efeitos desta disposição (termo utilizado no n? 2 do
artigo 15? da directiva relativa à electricidade), e se
adite um n? 3 com a seguinte redacção : « Nos casos
referidos nos n?s 1 e 2 deste artigo, ter-se-á em conta a

situação das regiões afectadas por estas linhas no que
respeita ao abastecimento de energia ».
3.7. No que concerne ao n? 1 do artigo 8? da directiva
relativa à electricidade, considera o Comité que, na
ausência de acordo entre o Estado e as empresas, ou
entre estas, se deveria definir claramente a quem
incumbe a designação do operador, ou através de que
mecanismo se deverá procurar uma solução arbitral na
eventualidade de inexistência de acordo nesta matéria.

3.8. No entender do Comité, no n? 3 do artigo 9? da
directiva relativa à electricidade (n? 2 do artigo 8? da
directiva relativa ao gás), a expressão « envidará todos
os esforços » deve ser substituída por « deverão desen
volver ... e criar ... ».

3.9.

No que se refere ao n? 2 do artigo 10? da

directiva relativa à electricidade, o Comité propõe a

supressão dos seguintes passos : « Para tal, concluirá ... »
e « O operador do sistema de transporte ... ». Quanto ao
n? 2 do artigo 9? da directiva relativa ao gás, propõe
se a supressão do seguinte período : « Para isso, a
empresa de transporte concluirá ...»
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3.12. No n? 5 do artigo 12? da directiva relativa à
electricidade (n? 5 do artigo 11? da directiva relativa ao
gás), que se refere à necessidade de existência de um
órgão para resolução dos diferendos, em caso de litígio,
a expressão « envidarão todos os esforços » deveria ser
substituída, em ambas as directivas, pela definição de
um procedimento de arbitragem.

3.13. O Comité propõe que o n? 5 do artigo 13? da
directiva relativa à electricidade passe a ter a seguinte
redacção : «... de tal modo que a quantidade total
utilizada do dito combustível possa atingir, num ano
civil, 20% da energia ... », já que, a manter-se a actual
formulação do n? 5 do artigo 13? da directiva relativa
à electricidade, poderá interpretar-se que é sempre pos
sível dar prioridade a 20% da energia produzida a
partir de combustíveis autóctones, independentemente
da quota-parte dessa energia efectivamente já integrada
no sistema por mérito próprio, à qual viria juntar-se a
referida percentagem.

3.14.

O Comité considera conveniente rever, por

razões de eficácia técnica, o alcance do n? 4 do arti
go 16? da directiva relativa à electricidade ( n? 4 do arti

go 14? da directiva relativa ao gás). O CES entende,

com efeito, que apenas as empresas proprietárias das
redes ou por elas responsáveis (incluindo as linhas
de electricidade que delas fazem parte) deverão poder
proceder à designação do operador da rede, incumbindo
ao Estado, se for o caso, ratificá-la .

3.15. No intuito de clarificar a redacção do n? 2 do
artigo 24? da directiva relativa à electricidade (n? 2 do
artigo 22? da directiva relativa ao gás), o Comité sugere
a seguinte redacção : « As empresas verticalmente inte
gradas manterão na sua contabilidade interna contas
separadas para cada divisão estabelecida em conformi
dade com o artigo 23? (artigo 21? da directiva relativa
ao gás), tal como lhes seria exigido se as actividades em
questão fossem desenvolvidas por empresas distintas, e
publicarão um balanço e uma conta de lucros e perdas
para cada divisão, conjuntamente com as contas anuais
que as empresas devem aprovar para o conjunto das
suas actividades ».

3.10. No artigo 11? da directiva relativa a electrici
dade, no passo onde se lê « sobre a capacidade de
produção que poderá ser acrescentada ao sistema »,

deverá passar a ler-se : « sobre a capacidade de produção
que seria necessário acrescentar ao sistema ».

3.11 . O estabelecimento das normas técnicas aplicá
veis às linhas directas, por serem alheias ao sistema,
não deveria incumbir ao operador do mesmo. Assim,

3.16. O Comité propõe que a alínea a) do n? 4 do
artigo 24? da directiva relativa à electricidade [alínea a)

do artigo 22? da directiva relativa ao gás] passe a ter
a seguinte redacção : « a) custos de fornecimento de
electricidade (gás natural), por um lado, e custos de
distribuição e outros encargos, por outro lado ».

o Comité propõe que, no artigo 12? da directiva relativa
à electricidade (n? 1 do artigo 11? da directiva relativa

3.17.

ao gás), se suprima «e linhas directas de transporté e
distribuição ». Ainda em relação às normas técnicas e

da directiva relativa à electricidade (n? 7 do artigo 22?
da directiva relativa ao gás), quando se fala de relatórios

ao seu estabelecimento e aprovação, seria conveniente

de gestão, se alude, não a um documento comercial,
mas ao relatório anual da sociedade em questão, pelo
que propõe que se utilize outro termo .

preceituar que o concessionário deverá consultar todas
as partes interessadas.

Presume o Comité que, no n? 5 do artigo 24?
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3.18. O Comité sugere que, nos n?s 1 e 2 do arti
go 259 da directiva relativa à electricidade (artigo 239
da directiva relativa ao gás), se suprima o vocábulo
« repentina », uma vez que, se o objectivo é garantir a
segurança física das pessoas, dos equipamentos e das
instalações, ou a integridade da rede, o facto de a crise
ser repentina ou consequência da evolução progressiva
dos acontecimentos é irrelevante. O que é fundamental
é o facto de os bens juridicamente protegidos se encon
trarem ameaçados. A actual formulação implicaria,
ainda, a distinção entre a noção de crise e a noção de
incidentes graves de carácter técnico. Ora, as dificulda
des têm de ser ultrapassadas, quer sejam de curta ou
longa duração.

3.19. Em relação ao último ponto do artigo 259 da
directiva relativa à electricidade, o Comité propõe a
seguinte redacção : « O Estado-membro em causa notifi
cará sem demora essas medidas aos restantes Estados

-membros e à Comissão, as quais deverão ser alteradas
ou revogadas, na medida em que causem distorções de
concorrência ou prejudiquem o comércio, contrariando
o interesse comum . »

3.20. Por razões de precisão técnica e de eficácia, o
Comité considera que o artigo 269 da directiva relativa
à electricidade (artigo 259 da directiva relativa ao gás)
deverá passar a ter a seguinte redacção : « Os Estados
-membros estabelecerão, de comum acordo com a

Comissão, um procedimento de arbitragem para a reso
lução ...»
3.20.1 .

As directivas referem-se continuamente à

Comissão como sendo o organismo a que os Estados
-membros devem comunicar as suas decisões, as suas
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4. Conclusões

4.1 . O Comité apoia tão-só, alguns aspectos das
propostas da Comissão. Com efeito, embora concorde
com o objectivo final em vista, tem sérias reservas
quanto a alguns dos seus elementos, pelo que convida
a Comissão a sobre elas reflectir e a reexaminar os

projectos de directiva com base nas propostas e reco
mendações seguintes :

4.2. O Comité tem fundadas dúvidas de que as pro
postas da Comissão, na sua actual formulação, sejam
o único meio para alcançar os objectivos fixados . Rele
ve-se o facto de não se terem quantificado, de forma
precisa e pormenorizada, as vantagens que a colectivi
dade retirará da introdução do novo sistema em con
traste com os riscos que a alteração de um sistema
estável e consolidado comporta.

4.3. O Comité defende, firmemente, o ponto de vista
de que a adopção de um novo quadro de desregulamen
tação para os sectores da electricidade e do gás, como
o que está previsto nas directivas, deve assentar, de
forma equilibrada, nos princípios de progressividade,
aplicação de critérios comerciais e segurança e quali
dade de fornecimento, se bem que entenda que a livre
circulação de produtos energéticos, nomeadamente a
electricidade e o gás, não podem ficar excluídos do
âmbito comunitário .

4.4.

O Comité entende que não faria sentido falar

de coesão económica e social no âmbito do mercado

interno da energia se não se pudesse garantir o forneci
mento de electricidade e de gás nas melhores condições

normas, etc., pelo que se afigura conveniente que a
Comissão participe na definição de um mecanismo de
arbitragem para a resolução de diferendos nos domínios
regulamentados pelas directivas.

possíveis, e a preços semelhantes, a todos os cidadãos
de todos os Estados-membros, e, em especial, às regiões

3.21 . No que toca ao prazo de adaptação das directi
vas, o Comité propõe que, no artigo 289 da directiva
relativa à electricidade (artigo 279 da directiva relativa
ao gás), se substitua « ... o mais tardar até 31 de Dezem
bro de 1992 » por «o mais tardar um ano após a
adopção da mesma ».

4.5. O Comité considera, pois, que a prestação de
serviços de electricidade e de gás e a garantia de forneci
mento aos cidadãos se inscrevem, inequivocamente, no
âmbito de uma missão de interesse geral, o que deverá
ser tido em conta aquando da definição das condições
a que a prestação destes serviços deverá obedecer.

3.21.1 .

A data indicada é claramente prematura. Por

outro lado, parece lógico que se conceda aos Estados
-membros o prazo mínimo de um ano para procederem
à adaptação de uma legislação e regulamentação em
muitos casos tão complexa quanto a que é proposta.

mais desfavorecidas .

4.6. O Comité concorda com a liberalização da
construção de centrais de produção, instalações de GNL
e linhas de transmissão ou de distribuição de electrici
dade e de gás, prevista nas directivas. Esta liberalização
deverá ser compatível com a segurança e protecção do
ambiente.

3.22.

O funcionamento do mercado interno da elec

tricidade e do gás terá de ser progressivo e contínuo,
pelo que se deverá conceder um prazo de adaptação
ou de ajustamento mais dilatado. Por outro lado, só
transcorrido um certo lapso de tempo se poderão ava
liar a estrutura e as deficiências do sistema e equacionar
as soluções possíveis. Assim, o Comité propõe a supres

são da data de 1 de Janeiro de 1996 no artigo 299 da
directiva relativa à electricidade (artigo 289 da directiva
relativa ao gás).

4.7.

O Comité recusa, todavia, o sistema de Acesso

de Terceiras Partes à Rede e os prazos previstos nas
directivas para a sua introdução. Gostaria, sobretudo,
de chamar a atenção para a necessidade de se evitar
o perigo de inovações profundas e insuficientemente
testadas em sectores que têm dado provas de eficiência
e cujos sistemas têm evoluído de forma positiva ao
longo de várias décadas .
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4.8 .

O Comité reafirma que o adequado ordena

mento institucional à escala comunitária dos sectores

da electricidade e do gás, que constitui o objectivo das
presentes directivas, será de difícil realização se não for
precedido de uma harmonização adequada das políticas
energéticas nacionais.
4.9. O Comité salienta a importância de se assegurar
a independência dos operadores e gestores das redes de
transporte e de distribuição de electricidade e de gás
natural .

4.10. O Comité é favorável à aplicação do princípio
da transparência das contas, pelo que aceita a regula
mentação relativa ao « unbundling » prevista nas directi
vas. Desejaria, todavia, que a Comissão explicitasse as
possíveis consequências da aplicação deste princípio.
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4.11 . O Comité gostaria, em particular, de chamar
a atenção para a importância que a consulta dos consu
midores deve assumir no desenvolvimento e aplicação
destas normas .

4.12. O Comité reafirma, ainda, a sua preocupação
com os aspectos ambientais de todas as disposições em
matéria de energia, muito especialmente as que visam
um novo ordenamento ou uma nova regulamentação
institucional destes subsectores .

4.13. O Comité gostaria de recordar que a criação
de um novo Espaço Económico Europeu, através do
qual os países membros da Associação Europeia de
Comércio Livre aderem aos objectivos e às tarefas do
mercado interno, proporcionará um leque mais vasto
de alternativas e de modelos para os sectores da electri
cidade e do gás, cujas eventuais implicações para a
aplicação das propostas de directiva importa ponderar.

Feito em Bruxelas, em 27 de Janeiro de 1993 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

ANEXO 1

ao parecer do Comité Económico e Social

Votaram a favor do parecer do Comité os seguintes Membros, presentes ou representados :
ABEJON RESA, AMATO , ANDRADE, ARENA, ATTLEY, BAGLIANO, BEALE, BERNABEI, BLESER,
BONVICINI, BORDES-PAGES, BOTTAZZI, BREDIMA-SAVAPOULOU, CAL, CASSINA, CEYRAC,
CHEVALIER, COLOMBO, VAN DAM, VON DER DECKEN, DELOROZOY, VAN DIJK, DOUVIS,
DRAIJER, DUNKEL, ENGELEN-KEFER, EULEN, FLUM, FORGAS I CABRERA, FRANDI, FRERICHS,
GAFO FERNANDEZ, GARDNER, GERMOZZI, GEUENICH, GIACOMELLI, GIESECKE, GOMEZ
MARTINEZ, GROBEN, KAZAZIS, KNEGT, LACA MARTIN, LAPPAS, LAUR, LIVERANI, LÖW, MAR
GALEF MASIA, MARVIER, MAYAYO BELLO, MERCE JUSTE, MEYER-HORN, MOLINA VALLEJO ,

MORIZE, MUÑIZ GUARDADO, NOORDWAL, OVIDE ETIENNE, PANERÒ FLOREZ, PASQUALI,
PELLARINI, PELLETIER, PELLETIER, PERRIN-PELLETIER, PETERSEN, PETROPOULOS, POMPEN,

PRICOLO, QUEVEDO ROJO, RAMAEKERS, REBUFFEL, RODRIGUEZ GARCIA-CARO, ROMOLI,

ROSEINGRAVE, SAITIS, SANTILLAN CABEZA, ARAÚJO DOS SANTOS, SCHADE-POULSEN,
SCHMIDT, SCHMITZ, SCHNIEDERS, VON SCHWERIN, SEQUEIRA, STECHER NAVARRA, TESORO
OLIVER, VELASCO MANCEBO, WHITWORTH, WICK, ZUFIAUR NARVAIZA .

Votaram contra o parecer do Comité os seguintes Membros, presentes CHI representados :
ASPINALL, BELTRAMI, BLACK, BRIESCH , DAWSON , DECAILLON, DRILLEAUD, LITTLE, MER
CIER, MORELAND , MOURGUES, NIELSEN, NIELSEN, PE, ROBINSON, SALA, TIXIER.

Abstiveram-se os seguintes Membros, presentes ou representados :

ATAÍDE FERREIRA, BARROW, BELL, CARROLL, CEBALLO HERRERO, CHRISTIE, CONNELLAN,
DONCK , FREEMAN, GUILLAUME, JANSSEN, JENKINS, KAFKA, LUSTENHOUWER, LYONS, MAD
DOCKS, McGARRY, MOBBS, MORRIS, PARDON, PEARSON, PIETTE, PROUMENS, SAUWENS,
SMITH, STOKKERS, STRAUSS, TUKKER, VANDERMEEREN, VERBOVEN, WAGENMANS, WAL
DACK .
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ANEXO II

ao parecer do Comité Económico e Social

A proposta de alteração seguinte, formulada com base no parecer da Secção e apresentada em conformidade
com o Regimento, foi rejeitada no decurso dos debates :

Suprimir todo o texto do parecer a partir do ponto 1.2.6, substituindo-o pelo seguinte :
« 1.3 .

Síntese do Parecer do Comité

1.3.1 . Na abordagem das duas propostas de directiva em apreço, o Comité segue o exemplo da Comissão,
começando por examinar com algum pormenor as propostas relativas à electricidade para, depois, se debruçar
sobre as propostas relativas ao gás, onde difiram sensivelmente. O Comité extrai, em seguida, conclusões
para ambos os mercados e, por fim, faz uma série de recomendações concretas. Poderá ser de alguma utilidade
o índice do Parecer que se segue.
1.3.2.

I. Electricidade ( 1-45)

Características técnicas, tecnológicas e sociais da electricidade. (1-6)
O objectivo da Comissão de ATP. (7-8)

Objecções do Comité à Proposta de Directiva :
(A) No caso de se vir a acordar no objectivo de ATP. (9-20)

Não independência dos Operadores de Sistemas de Transporte. ( 11-13)
A segurança do abastecimento não fica salvaguardada. ( 14-17)

Medidas inadequadas de aplicação e de execução. ( 18-20)
(B) Deficiências da argumentação pró-ATP. (21-45)

Inexistência de sinais evidentes de poder resultar em preços mais baixos (22-24), e

de poder fazer surgir concorrência séria. (25-29)
A segurança do abastecimento não fica salvaguardada. (30-31 )
As consequências sociais não foram bem pesadas. (32-36)
Não é dado quadro apropriado para estratégias em matéria de ambiente e de energia. (37-43)
II. Gás (46-50)

Diferenças em relação à electricidade (47)
A abordagem da Comissão (48-49)

Objecções à transparência dos contratos (50).

III. Conclusões (em relação à electricidade e ao gás) (51-54)

As propostas da Comissão não são convincentes (51-52)
As propostas da Comissão têm de ser analisadas como um todo interligado (53)
O objectivo da Comissão é correcto, no entanto aspectos fundamentais das suas propostas estão errados (54).
IV. Recomendações (em relação à electricidade e ao gás) [54,(l)-(7)]

Por agora, dever-se-ia abandonar o objectivo do ATP e alterar as propostas de directiva, para o que se
apresentam as seguintes recomendações.
1 ) Primeira necessidade : convergência das disposições legislativas, regulamentares e administrativas;
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2) Encorajar interligações entre Estados;
3) Deveria ser introduzida concorrência entre produtores;

4) Para o efeito, dever-se-iam criar redes de transporte independentes
— para a compra e venda de electricidade, e
— sobre quem impendesse « obrigação de abastecimento »;
abrir-se-ia, assim, o caminho à concorrência ao nível da produção, sem prejuízo da segurança do
abastecimento a preços correctos para o consumidor, e à possibilidade de opções estratégicas por razões
ambientais ou de aprovisionamento energético.

5) À semelhança das destinadas à electricidade, dever-se-iam criar redes de transporte de gás independentes,
tendo em conta, no entanto, as respectivas diferenças.
6) O cabimento da transparência e separação das contas.

7) A questão do ATP deveria ser reexaminada em 1998.
I.

ELECTRICIDADE

Antecedentes

1 . A electricidade não é um produto comercial como outro qualquer. É, sem dúvida, uma mercadoria e é
comercializada. Mas é, ao mesmo tempo, um serviço essencial a qualquer sociedade moderna. É insubstituível
como fornecedor de força motriz e de luz, e tem larga procura para aquecimento. Há apenas dois aspectos
em que a sociedade, enquanto consumidora de electricidade, tem interesse no produto : o preço e a segurança
de abastecimento. (Por « segurança de abastecimento » entende o Comité, neste caso, a disponibilidade
ininterrupta de energia eléctrica para quem quer que queira utilizá-la, a não ser em circunstâncias muito
excepcionais.) É tendo em conta, antes de quaisquer outros, estes dois critérios — preço e segurança de
abastecimento — que se deverá avaliar e julgar a proposta de directiva.
2. A produção e distribuição de electricidade a qualquer sociedade está condicionada, em particular, por
três ordens de factores : técnicos, tecnológicos e sociais, que a seguir se indicam.
3. O factor de ordem técnica consiste em que a electricidade não é susceptível de armazenagem de massa.
Tem que ser produzida e transportada a todo o lado e a todo o momento, e no momento exacto em que é
necessária.

4. O factor de ordem tecnológica é a necessidade de tecnologia de dimensão industrial e capital-intensiva
tanto para a produção como para o transporte. A antecedência típica das decisões de investimento é de 3 a
7 anos, por vezes mais, quer para as centrais eléctricas quer para as redes de transporte (ou para a ampliação
dessas redes). Duas modificações recentes — a decisão de autorizar que o gás natural seja utilizado como
combustível nas centrais eléctricas e a evolução da tecnologia das turbinas a gás de circuito combinado
(TGCC) — reduziram essa antecedência para 2 a 3 anos no caso da construção de centrais eléctricas com

TGCC, que utilizam o gás como combustível. (A construção destas centrais é também menos dispendiosa
do que a das grandes centrais convencionais das últimas décadas). Por outro lado, o número crescente de
normas ambientais exigido pela sociedade tende (mas não invariavelmente) a aumentar o tempo, já de si
muito, necessário ao planeamento e deferimento dos projectos quer de construção de centrais eléctricas quer
de instalação de redes de transporte.
5 . O factor social envolvido consiste em que o consumidor final pretende que a electricidade lhe seja
fornecida a um preço estável em todas as estações do ano. Nos climas temperados, a maior procura de
electricidade dá-se em pleno Inverno, o que exige a utilização, por períodos limitados, de capacidade de

produção que não é usada durante o resto do ano. Manter essa capacidade é muito dispendioso. O preço da
electricidade ao consumidor não pode, no entanto, ser aumentado nessas épocas, porque as consequências
sociais e políticas seriam inaceitáveis. Enquanto que, por exemplo, a indústria petrolífera pode aumentar os
preços nos picos de procura ou de escassez, provocando, entre outros aspectos, aumentos no preço .da
gasolina, o mesmo não acontece com a indústria de fornecimento de electricidade. A população pode-se
conformar com gasolina mais cara, mas não pode ficar sem aquecimento ou luz em pleno Inverno.

6.

Não é possível, por essas mesmas razões, fazer depender o abastecimento de electricidade à sociedade,

em todas as circunstâncias, da acção normal das forças de mercado. Dados os factores técnicos e tecnológicos
que regulam a produção de electricidade, não se pode contar com que as forças de mercado funcionem com
a rapidez e a sensibilidade indispensáveis para garantir uma resposta permanente à necessidade absoluta, por
parte da população, de segurança de abastecimento. Esta a razão pela qual os Governos têm exigido das
empresas produtoras um compromisso de « obrigação de abastecimento », concedendo-lhes ou permitindo
-lhes, em contrapartida, um estatuto de monopólio ou semi-monopólio territorial, sujeito a diferentes tipos
de regulamentação.
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Análise das propostas da Comissão (A)

7. O objectivo básico da proposta de directiva é abrir o mercado da electricidade tanto para os produtores
como para os consumidores, de tal modo que, mais cedo ou mais tarde, qualquer produtor possa vender
electricidade a qualquer consumidor e qualquer consumidor a possa comprar a qualquer vendedor. Como é
referido no ponto 6.3 (III) da Memória Explicativa da Comissão, essa é a situação que se pretende introduzir
com o Acesso de Terceiras Partes (ATP). Nas propostas jacentes, a Comissão procura iniciar o ATP numa
base limitada; no entanto, o objectivo final é de o estender a todas as situações.
8. O Comité não se opõe necessariamente, em princípio, ao objectivo da Comissão. No entanto, pelas
razões que a seguir se expõem, considera que é, no mínimo, prematuro perseguir o objectivo de ATP sem
quê se preste uma maior atenção aos problemas que lhe estão associados. Tal é necessário, na opinião do
Comité, devido a dois pontos de vista opostos. Por um lado, atendendo a que o objectivo (através do ATP)
é o de criar um mercado competitivo como qualquer outro, a proposta, de directiva tem grandes deficiências.
Por outro, há razões de peso para, com base nos conhecimentos e na experiência disponíveis, se pôr em
dúvida se, actualmente, se deverá prosseguir sequer o conceito de ATP.
9. Os argumentos favoráveis à introdução de um mercado, se possível, genuinamente competitivo são,
antes de mais, os argumentos genéricos de defesa da concorrência contra os monopólios ou os semi
-monopólios : o incentivo à entrada de sangue novo numa indústria altamente estruturada, o torná-la mais
consciente dos critérios comerciais e sensível a eles; o argumento, ainda, de promover a generalização do
comércio livre, como ocorre entre produtores e consumidores de qualquer produto e de, no mesmo movimento,
se descentralizar o máximo possível o processo de tomada de decisão.

10. A experiência da introdução no Reino Unido do Acesso de Terceiras Partes demonstrou a sua
exequibilidade, tanto do ponto de vista técnico como operacional. Não é nessa base que se pode levantar
objecções ao ATP. As principais razões que nos levam a considerar as propostas da Comissão notoriamente
inadequadas à consecução dos objectivos que apregoa são três, abaixo indicados.

11 . a) Não independência dos Operadores de Sistemas de Transporte. É essencial que o transporte (isto é,
a transferência de electricidade por atacado através de um sistema de rede entre empresas de produção e de
distribuição) seja gerido como actividade totalmente independente. Só nesta base é que as empresas de
produção e de distribuição poderão ter a certeza de ser sempre equitativo e objectivo o tratamento de que
são objecto. Só nesta base é que o público em geral poderia capacitar-se da integridade do regime proposto.
12. A posição da Comissão fica muito aquém da defesa da independência dos Operadores do Sistema de
Transporte (OST). A proposta de directiva exige que o sistema de transporte seja explorado « independente
mente » das actividades de produção e de distribuição (n9 2 do artigo 89), que o operador não adopte « medidas
discriminatórias entre os utilizadores ou categorias de utilizadores », etc. (n? 6 do artigo 9?) e que aplique
critérios- « objectivos, transparentes » de forma não discriminatória (n? 2 do artigo 13?). A palavra « indepen
dente » não consta em parte alguma do texto.
13. Esta omissão não é acidental. Está claramente previsto (por exemplo, no ponto 5.2. da Memória
Explicativa) que o OST pode ser parte, se bem que separada, de uma empresa com interesses na produção
e/ou na distribuição, desde que tenha contas transparentes e autónomas. Nesta base, a gestão de um OST
continuará, por conseguinte, a integrar a gestão de uma organização mais vasta à qual pertence relativamente
a domínios como, por exemplo, o das carreiras, da formação profissional, da flexibilidade de gestão e,
sobretudo, da responsabilidade final. Nestas circunstâncias, não poderá haver verdadeira independência. Esta
é uma base demasiado limitada e instável para se poder iniciar o ATP. Para que este possa ter êxito, é
necessário que o seu estabelecimento tenha por base a integridade e a independência dos OST.
14. b) Segurança do abastecimento. A segurança do abastecimento (como foi definida em 1) não é
devidamente tratada na proposta de directiva. Não está incluída na lista de definições contida no artigo 29.
A única referência surge no n92 do artigo 169, onde se prevê que « os Estados-membros atribuirão às empresas
de distribuição a obrigação de abastecer os clientes localizados numa determinada área ». Compare-se esta
disposição com o regime actual de segurança do abastecimento, em cujos termos são as empresas produtoras
que estão sujeitas à « obrigação do abastecimento » de electricidade, sempre que solicitadas, em troca de
um monopólio ou semi-monopólio territorial (vide ponto 6). (Evidentemente que tal obrigação caduca
automaticamente logo que estabelecida concorrência entre produtores, uma vez que nenhuma empresa
produtora pode arrostar com obrigações às quais as outras não estão sujeitas).

15 . Esta é uma deficiência fatal da proposta de directiva. As empresas de distribuição não podem exercer
a « obrigação de abastecimento », dado que não controlam, nem podem controlar, a produção necessária
para cumpri-la economicamente, salvo na circunstância excepcional de uma empresa de distribuição que
opere numa área isolada e autónoma no sector da electricidade, como uma ilha.
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16. Foi provavelmente por esta razão que, quando pressionados pelo Comité sobre esta matéria, os
representantes da Comissão declararam que, na verdade, a segurança do abastecimento era de deixar ao
critério dos Estados-membros, introduzindo, assim, formalmente o conceito de que, num assunto tão
fundamental como este, a Comunidade permitirá que sejam aplicadas normas diferentes de segurança de

abastecimento a grupos diferentes de cidadãos comunitários, dependendo das políticas dos respectivos
Estados-membros.

17. É verdade que, actualmente, os Estados-membros são individualmente responsáveis pela segurança do
abastecimento. Desempenham-se desta responsabilidade, exigindo às empresas produtoras que aceitem a
« obrigação de abastecimento », como referido no ponto 6. A diferença está em que (1) não havia, até agora,
política comunitária geral para o mercado interno da energia e que (2) as propostas da Comissão retiram
aos produtores a « obrigação de abastecimento », alterando, assim, completamente a base em que se tem
efectivado, até ao momento, a segurança do abastecimento. Os Estados-membros terão de decidir, no futuro,
caso se estabeleça o ATP, se adoptarão uma política de segurança do abastecimento e, em caso afirmativo,
por que novo mecanismo optarão para a sua realização. Quando, no Reino Unido, a indústria abastecedora
de electricidade foi privatizada e foram introduzidos os princípios de ATP, a decisão tomada foi, no
fundamental, a de deixar a segurança do abastecimento à acção das forças de mercado.
18. c) Aplicação e execução. A terceira deficiência grave das propostas da Comissão é a escassez de
disposições explícitas de aplicação e execução. Como é claramente referido no ponto 6.4. da Memória
Explicativa, os Estados-membros poderão ( 1) « continuar a determinar livremente o alcance e natureza dós
direitos das empresas de distribuição e das suas obrigações enquanto serviços públicos »; (2) « estabelecer
livremente os critérios específicos, mais ou menos rigorosos, para a concessão de licenças de construção de
centrais eléctricas e de instalação de linhas de transporte e distribuição »; e (3) « escolher a forma de aplicação
da directiva, ou seja, através de uma autoridade regulamentadora ou com base na legislação relativa à
concorrência ». Nesta ordem de ideias, os Estados-membros também continuarão a poder estabelecer livre
mente diferentes normas de segurança do abastecimento aos seus cidadãos, como foi salientado nos pontos
16 e 17.

19. Atendendo a que as empresas de distribuição disporão de maior liberdade comercial, que lhes permitirá
assumir riscos até agora não considerados, é sobretudo essencial que a população em geral (o mercado
concessionado) esteja protegida por regulamentação adequada e sólida. Não se enquadra nas perspectivas
previsíveis que os consumidores privados possam vir a escolher entre vários fornecedores de electricidade,
pelo que terão de ser protegidos. No entanto, também isto se pretende fique ao cuidado dos Estados
-membros .

20.

É provável, se não certo, que o facto de não se preverem mecanismos de aplicação e execução das

propostas contidas na proposta de directiva resulte em normas de aplicação muito diferentes pela Comunidade

fora. É quase certo que daí advenha distorção para o mercado da energia e, muito provavelmente, aumento
das distorções já existentes. Além disso, pelas razões expostas, serão permitidas (e, até, criadas ) normas

sociais diferentes, que contradirão a política de promoção da coesão social. A compatibilidade na aplicação
da proposta de directiva continuaria a ser vital para o seu êxito, mesmo que as deficiências fundamentais
referidas supra em a) e b) viessem a ser resolvidas a contento.
Análise das propostas da Comissão (B)

21 . Igual peso têm as razões alternativas para considerar as propostas da Comissão, no mínimo, prematuras,
que foram referidas no ponto 8. A Comissão não conseguiu, essencialmente, apresentar argumentos convincen
tes para as modificações de grande alcance que propõe. Seguem-se as principais observações que o Comité
considera dever adiantar.

22. ( 1 ) Preço. Uma das características da produção de electricidade em larga escala a partir de combustíveis
convencionais (carvão, petróleo e gás) é a de as empresas produtoras serem obrigadas a firmar contratos de
longo prazo de compra de volumes prefixados do combustível de que necessitam. (É verdade que se pode
comprar carvão, petróleo e gás no spot market internacional, mas só quantidades marginais em relação aos
totais necessários.) São geralmente obrigatórios contratos a longo prazo, porque só assim é que os produtores
de combustíveis primários investirão nas instalações de produção necessárias. (Por outro lado, as próprias
empresas produtoras de electricidade preferem este tipo de contrato, que lhes proporciona uma segurança
recíproca.) Nessas circunstâncias, grandes empresas de produção de electricidade capazes de planear a sua
produção com anos de antecedência, por contarem com mercados seguros, podem exercer uma força negoçial
muito maior do que a que os pequenos produtores individuais normalmente poderiam esperar na negociação
dos preços do combustível com os respectivos fornecedores.
23 . A seguir ao combustível, o segundo maior custo da produção de electricidade á partir de carvão,
petróleo e gás é, normalmente, o capital. (No caso da energia nuclear ou da energia produzida a partir de
fontes renováveis, o custo de capital é o factor esmagadoramente dominante. Os custos de combustível são
relativamente baixos no caso da energia nuclear e inexistentes na produção de energia a partir de fontes
renováveis.) Em todos os càsos, o custo de capital constitui um factor importante ou mesmo crucial da
determinação do preço final da electricidade ao consumidor. Aplica-se aqui o mesmo princípio que no caso
do custo do combustível : muitas empresas pequenas de produção de electricidade terão, em princípio, de
pagar mais pelo capital usado do que poucas empresas de maiores dimensões.
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24. Não deixa de ser razoável concluir que, em geral, qualquer politica que vise aumentar ao máximo o
número de empresas produtoras concorrentes no mercado da electricidade levará, provavelmente, a ter êxito,
a um acréscimo dos custos tanto do combustível como do capital empregues na actividade de produção e,
consequentemente, a um preço mais elevado da electricidade ao consumidor (uma vez que é improbabilissimo

que a poupança que se poderá esperar nos custos operacionais seja compensação suficiente). É legítimo, por
conseguinte, pôr a hipótese de que uma política de maximização do número de empresas produtoras
concorrentes acabasse por negar os seus próprios pressupostos.
25. (2) Concorrência. Esta análise leva à questão de saber se, por si só, o estabelecimento do ATP nos
termos previstos pela Comissão atrairá mais do que um pequeno número de novos intervenientes no mercado
produtor de electricidade da Comunidade. Poder-se-á esperar, na verdade, que se instale grande concorrência ?

26. Na resposta a esta pergunta, vale a pena considerar a experiência do Reino Unido dos últimos dois
anos. Foram constituídas algumas novas empresas de produção, que começaram a construir novas centrais
eléctricas, enquanto outras estão a pensar se o devem fazer. [Em todos os casos em que a construção está em
curso, foi assinado um contrato a longo prazo (10-15 anos) de compra obrigatória de volumes prefixados do
combustível necessário à central eléctrica, a par de outro contrato, também a longo prazo, com uma ou mais
empresas distribuidoras, de compra da electricidade produzida.]
27. A primeira vista, a experiência do Reino Unido constitui um verdadeiro êxito para o ATP; no entanto,
através de uma análise mais aprofundada, verifica-se que a conclusão é errada. As modificações operadas no
sistema britânico coincidiram com a decisão da Comissão de autorizar que o gás fosse utilizado como
combustível nas centrais eléctricas, o que, anteriormente, era proibido. Inicialmente (durante alguns meses),
o preço do gás do Mar do Norte foi suficientemente barato para que os novos produtores pudessem construir
novas centrais com TGCC (vide ponto 4), capazes de produzir electricidade mais barata do que com qualquer
outro combustível (excepto a energia hidráulica). As empresas de produção já existentes seguiram o exemplo.
Passados apenas poucos meses, o preço do gás disponível sofreu um grande aumento, pelo que não há
qualquer certeza de que as últimas empresas a entrarem no sector, que terão de pagar o gás a um preço
muito mais elevado, prossigam com os planos anunciados, mas ainda não concretizados, de aumentarem a
sua capacidade de produção.

28. Da experiência britânica poder-se-á, legitimamente, concluir que, se o gás não tivesse sido autorizado
e não tivesse começado por ser barato no Mar do Norte, não teriam surgido novos produtores. O facto de
alguns deles terem surgido deve-se, em primeiro lugar, à introdução do ATP, que o tornou possível. A
possibilidade de utilizar a tecnologia da TGCC foi uma ajuda; no entanto, foi a possibilidade repentina de
dispor de gás a baixos preços que constituiu o factor determinante. Assim, na prática, a experiência britânica
deixa em aberto a questão suscitada no ponto 25 de saber se a introdução do ATP levaria realmente ao
aparecimento de concorrentes sérios às empresas produtoras existentes na Comunidade.
29. Com base na análise supra, o Comité não considera ser possível concluir que os preços da electricidade
na Comunidade sofreriam descida significativa, se é que alguma, em termos reais, no caso de ser dado
seguimento à proposta de directiva. Assim como não é evidente que as propostas constituíssem necessariamente
um estímulo ao aparecimento de novas capacidades de produção, que competissem com as actuais.

30. (3) Segurança do abastecimento. Este é o segundo dos critérios-chave (referidos no ponto 1) para
avaliar liminarmente as propostas da Comissão. Pelas observações sobre esta questão já feitas pelo Comité
nos pontos 14 a 18 supra, torna-se evidente que a proposta de directiva retiraria a base em que assenta e tem
assentado a segurança do abastecimento, deixando ao critério dos Estados-membros a concepção (ou não)
de soluções diferentes num contexto totalmente novo, conforme entenderem. (Valerá a pena notar, de
passagem, que o pedido de um « estudo pormenorizado das implicações para a segurança do abastecimento »
feito pelo Comité não foi considerado — vide 1.2.4 supra.)
31 .
Há ainda duas outras considerações que, na opinião do Comité, não são devidamente tratadas na
proposta de directiva.

32. (4) Consequências sociais. Na forma jacente, as propostas da Comissão não esclarecem quais as suas
possíveis consequências sociais. Pode ser que sejam mínimas, mas só com muita sorte. O Comité considera
mais plausível que venham a ser desiguais, tanto entre Estados-membros como entre sectores diferentes das
respectivas populações.
33. As propostas da Comissão são apoiadas por grandes consumidores industriais de electricidade, porque
estes estão convencidos de que, desse modo, a obterão a preços mais baixos. Não tem sido essa a experiência
dos grandes consumidores industriais de electricidade no Reino Unido, mas pode ser que, neste caso, haja
factores especiais.
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34. Suponhamos, no entanto, que as expectativas dos grandes consumidores industriais se concretizam.
Será que o consumidor doméstico comum irá também beneficiar ? Isso será pouco provável caso os grandes
consumidores recebam electricidade a preços inferiores de uma estrutura de custos que não tenha sofrido
alteração. Em igualdade das restantes condições, tal teria de ocorrer à custa do consumidor privado. Pode
ser que os diferenciais de preço resultantes fossem pequenos. Pode ser que as grandes empresas de distribuição
tivessem capacidade para fazerem as suas próprias propostas enquanto grandes utentes, não conseguindo os
grandes consumidores industriais, nesse caso, as poupanças que prevêem. (Seria diferente se o ATP trouxesse
uma redução geral das tarifas, mas o Comité já exprimiu cepticismo quanto à probabilidade de tal vir a
acontecer.)

35 .

Num caso ou noutro, não é evidente como é que o consumidor doméstico poderá vir a beneficiar das

prppostas contidas na proposta de directiva. Tal como já foi comentado nos pontos 18 a 20 supra, volta-se a
considerar deficiência grave a ausência de propostas de normas regulamentares sólidas para proteger os
interesses dos consumidores domésticos.

36. Além disso, se os valores comerciais vierem a ser o critério, as populações que vivem e trabalham em
zonas isoladas e/ou subdesenvolvidas dos Estados-membros ver-se-ão, provavelmente, obrigadas a pagar a
electricidade a preços mais elevados do que as que vivem em áreas com grande densidade e/ou industrialmente
desenvolvidas, onde os custos da produção, transporte e distribuição de electricidade serão inevitavelmente
inferiores . Seria necessária regulamentação eficaz para evitar que tal viesse a acontecer; no entanto, pretende
-se deixar a respectiva decisão para Estados-membros.

37. (5) Energia e política do ambiente. A electricidade e, evidentemente, a energia em geral, é uma
componente tão essencial à vida de uma sociedade moderna que os governos têm, normalmente, adoptado
uma política de uso estratégico de diferentes combustíveis. Preocupações de ordem ambiental têm também
influenciado, nos últimos anos, a escolha de combustíveis. O n?2 do artigo 130? S do Tratado de Maastricht
prevê explicitamente que o Conselho de Ministros possa adoptar « medidas que afectem consideravelmente a
escolha de um Estado-membro entre diferentes fontes de energia e a estrutura geral do seu aprovisionamento
energético », caso o pretenda.

38. Afigura-se que a reorganização da indústria de fornecimento de electricidade numa base puramente
de mercado restringiria ou coarctaria mesmo a possibilidade de quer os Estados-membros quer a Comunidade
terem uma política de « estrutura geral » do seu aprovisionamento energético norteada seja por razões
estratégicas de âmbito geral seja por razões ambientais ou, aliás, quaisquer outras. A política da concorrência
não combina naturalmente nem com a política energética nem com a política do ambiente.
39. É possível adaptá-las umas às outras, mas isso implica intervenção, directa ou indirecta, do Estado
(ou da Comunidade) com vista a substituir, em certos aspectos, as forças de mercado ou, noutros, a geri-las.
Só recentemente o Reino Unido deparou com este mesmo problema, a propósito do desmantelamento
acelerado da indústria do carvão, provocado pela decisão de autorizar a utilização do gás como combustível
nas centrais eléctricas. Tem-se verificado que o Governo se debate com grandes dificuldades para lidar com
as repercussões sociais e políticas. Começou agora no Reino Unido um importante debate sobre se o país
deve abdicar de se aprovisionar em carvão a partir de uma reserva própria suficiente para o consumo durante
os próximos 300 anos e contar apenas com reservas de gás natural de relativamente curta duração. Não se
trata, de resto, de um assunto unicamente britânico. O carvão do Reino Unido constitui, no fim de contas,
uma reserva estratégica para a Comunidade em geral.

40. A própria Comunidade tem já entre mãos um problema importante. A Comissão prevê que a produção
de electricidade na Comunidade se faça, cada vez mais, a partir do gás natural. Actualmente, 40% do gás
natural utilizado na Comunidade provém de fontes externas, prevendo-se que, até ao ano 2010, este nível se
eleve a 60% (Memória Explicativa, Secção C, pontos 1-3).
41 . Todavia, essas fontes tornar-se-ão cada vez mais distantes é situar-se-ão em zonas do Mundo cuja
estabilidade não é previsível. Será sensato a Comunidade adoptar uma política de fontes de energia primária
que reflicta apenas o jogo das forças de mercado, de prazo relativamente curto ?

42. Não é claro que cabimento as propostas incluídas no documento da Comissão em apreço dão para o
tratamento destas questões estratégicas. O n? 2 do artigo 4? da proposta de directiva relativa à electricidade
permitirá aos Estados-membros « completar » os critérios aí referidos « por razões de política ambiental ou
de segurança do abastecimento ».

43. Surgem várias questões. Que se entende, neste contexto, por « segurança do abastecimento » ? Será a
definição dada pelo Comité no ponto 1 supra a que interessa ? Ou a expressão incluirá a questão muito mais
lata das fontes de energia primária, referida no ponto 40 supra ? Neste último caso, poderá tal política ser
resolvida com uma cláusula suplementar na proposta de directiva ? Haveria compatibilidade entre o n? 2 do
artigo 130? S do Tratado de Maastricht e esta mesma cláusula suplementar, quando qualquer política decidida
ao abrigo daquele artigo teria carácter juridicamente preventivo ?
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44. O n? 5 do artigo 139 da proposta de directiva relativa à electricidade é também difícil de entender.
Nas respostas às perguntas do Comité, a Comissão não foi capaz de esclarecer quer a intenção, quer o modo
como esta disposição se aplicaria. E, no entanto, ela parece restringir fortemente a possibilidade de qualquer
Estado-membro prosseguir uma política energética estratégica relacionada com recursos nacionais de que
disponha.

45. É com base nestas observações que o Comité considera que a Comissão deverá dar muito mais atenção
ao relacionamento das questões ambientais e de política energética com as suas propostas de introdução do
ATP .

II .

GAS

46. A Comissão consagra a maior parte da Memória Explicativa das duas propostas de directiva à
electricidade, acrescentando, no final, as suas considerações sobre o gás nos aspectos em que difere da
electricidade. O abastecimento eléctrico é muito mais complexo do que o de gás, e, apesar das diferenças
importantes entre ambos, existem também muitas semelhanças. O Comité, ao elaborar o seu .parecer, seguiu,
portanto, a abordagem da Comissão.
47. Ao gás, como combustível, falta a comodidade geral, a flexibilidade e a universalidade da electricidade.
Ao contrário da electricidade, pode ser armazenado em quantidades limitadas, o que ajuda a resolver os
problemas de abastecimento. Actualmente, só há gás disponível em grandes quantidades em cinco Estados
-membros da Comunidade. Nestes, é utilizado para aquecimento e força motriz, e mal se pode dizer que o
seu preço e segurança do abastecimento sejam menores do que o preço e a segurança do abastecimento da
electricidade. O gás tem, além disso, uma outra utilização completamente diferente, como matéria-prima

química, estando ainda largamente por explorar o seu potencial neste campo.
48.

A Comissão nota que não existe em nenhum ponto da Comunidade concorrência entre os fornecedores

de gás para venda aos consumidores finais. Realça que a Comunidade é fortemente dependente de fornecedores
de países terceiros para o aprovisionamento de gás e que, até ao ano 2010, esta dependência aumentará 50% .
A Comissão não considera que o abastecimento de gás precise de uma rede de abastecimento centralmente
controlada e acha que os contratos de compra obrigatória a longo prazo com os produtores de gás tenderão
a perder importância.

49. A perspectiva da Comissão, para efeitos do mercado interno, é a de, com algumas excepções, tratar o
gás do mesmo modo que a electricidade. Tal não é infundado, mas, por isso mesmo, fica a proposta de
directiva relativa ao gás sujeita a muitas das objecções de que é alvo a proposta relativa à electricidade,
nomeadamente no que toca ao preço, à segurança de abastecimento e à questão de permitir ou não que as
forças de mercado ponham de parte preocupações em matéria de política energética e ambiental.
50. Uma das propostas da Comissão que mais fortes objecções tem suscitado por parte das empresas de
gás é a da introdução da transparência das contas. As empresas de gás argumentaram que isso enfraqueceria
o seu poder negocial face aos poderosos produtores de gás, a quem têm de comprar o gás que fornecem à
Comunidade.

III . CONCLUSÕES

51 . O Comité considera que a Comissão não apresentou argumentação convincente em defesa das suas
propostas de directiva relativas quer à electricidade quer ao gás. Mesmo que o Comité estivesse convencido
do mérito geral da intenção da Comissão de introduzir o ATP, verifica-se, pelas razões explanadas nos
pontos 11 a 20, que os mecanismos propostos têm deficiências de base. Mas a Comissão não conseguiu
demonstrar que das suas propostas resultaria vantagem significativa em termos de preços. Mais grave, e
inaceitável, é que as propostas da Comissão destruiriam a base em que tem assentado, há muitas décadas, a
segurança do abastecimento nos Estados-membros, sem propor regime alternativo.

52. Além disso, o Comité não está convencido de que a Comissão tenha analisado as possíveis consequências
sociais das políticas que pretende aplicar. A Comissão não tratou convenientemente as questões de política
energética nem as de política ambiental.
53 . O Comité analisou a viabilidade da hipótese de aprovar os aspectos das propostas de directiva
relacionados com a « liberalização », opondo-se, simultaneamente, à introdução do ATP. Concluiu que as
propostas da Comissão não podem ser separadas de modo tão simplista. Algumas das críticas constantes do
presente parecer aplicam-se tanto às propostas de « liberalização » como às relativas ao ATP, caso, por
exemplo, da questão-chave da segurança de abastecimento. As propostas da Comissão constituem um todo
interligado, cujo expresso fim último é introduzir o ATP. Seria de todo irrealista esperar que, uma vez
aprovada e adoptada a proposta de directiva, os seus termos não fossem aplicados exactamente no espírito
pretendido.
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54.

O Comité é do parecer de que

i) a Comissão tem razão em querer integrar o sector energético no Mercado Único e, por conseguinte, em
desenvolver esforços (de acordo com as Conclusões do Conselho Energia de 30 de Novembro de 1992)
« no sentido de mercados da electricidade e do gás mais abertos, transparentes, eficientes e competitivos »;
mas

ii) a Comissão comete um erro, ao procurar, com as suas propostas de directiva, introduzir, nesta fase, o
conceito de ATP e ao apresentar propostas que não só enfraquecem a continuação da segurança de
abastecimento, mas também pouca atenção prestam a repercussões porventura adversas das suas propostas
para os interesses do consumidor de electricidade comum.

IV . RECOMENDAÇÕES
55. Impõe-se, por conseguinte, que o objectivo de ATP seja especificamente abandonado enquanto parte
da concepção corrente sobre o futuro do mercado interno da energia relativo à electricidade e ao gás; que as
propostas da Comissão sejam alteradas de modo a ter em consideração não só os pontos de vista como as
medidas — abaixo referidas — cuja introdução o Comité recomenda à Comissão, para cumprir os objectivos
acordados, referidos no ponto 54. As recomendações do Comité visam promover a concorrência a nível da
produção, garantindo, ao mesmo tempo a continuidade da segurança de abastecimento e protecção devida
dos interesses do consumidor em geral.
i) Promoção da convergência. Os representantes das empresas de electricidade e de gás, em declarações
ao Comité, exprimiram vivamente a opinião de que a Comissão deveria, antes de mais, insistir na
convergência das disposições legislativas, regulamentares e administrativas que regulam, actualmente,

as suas actividades nos diferentes Estados-membros. É necessário também harmonizar, tanto quanto
possível, os diferentes regimes tributários e de direitos niveladores. O Comité apoia estes pontos de vista
e insta a Comissão a actuar nesse sentido.

ii) Reforço das ligações entre Estados
(a) Provavelmente, o meio específico mais eficaz para injectar pressão competitiva no mercado comuni
tário da electricidade reside no desenvolvimento mais rápido possível de ligações mais fortes entre
os Estados . Assim, as actuais empresas produtoras poderão comercializar a sua produção nos
sistemas de rede de outros Estados, quando for mais barata ou sempre que necessário por razões
de capacidade ou de segurança do abastecimento.

( b) Relativamente ao gás, a principal necessidade consiste na criação de uma estrutura adequada de
gasodutos nas extensas áreas da Comunidade que ainda não dispõem de tal equipamento. O
subsequente desenvolvimento de ligações entre Estados facilitará, então, a concorrência dentro do
mesmo princípio que se aplica à electricidade.
(c) Os planos actuais para desenvolver ambas as redes são estabelecidos no Relatório da Comissão ao
Conselho « Infra-estruturas de transporte de electricidade e gás natural na Comunidade », datado
de 27 de Março de 1992. Alguns dos projectos mais urgentes aí indicados são apoiados pelos fundos
estruturais comunitários, nos territórios de Objectivo 1 . Essa ajuda é necessária a fim de promover
os objectivos de coesão social e de convergência económica, mas não contribui materialmente para
a finalidade mais geral do aumento da competitividade nos mercados internos da electricidade e do
gás .

(d) O Comité considera que a Comissão deveria analisar se será possível disponibilizar fundos adicionais
destinados a este último objectivo e se se poderão obter outros meios de promover desenvolvimento
mais rápido das redes de electricidade e de gás.

iii) Promoção de concorrência na produção, salvaguardando a segurança de abastecimento e a coesão social .
Para além das recomendações acima indicadas, que contêm o maior potencial de harmonização de
ambos os mercados internos e de promoção de concorrência neles, a Comissão deveria, no futuro
próximo, concentrar a sua atenção na promoção de concorrência ao nível da produção. Muito embora
o Comité, pelas razões expostas, não esteja convicto da eficácia das propostas da Comissão de introdução
de mais concorrência no mercado da electricidade, isso não quer dizer que se deva ficar de braços
cruzados. O Comité reconhece que, se a concorrência permite economizar nos custos, é na área da
produção, que representa 75-80 % do custo final da electricidade, que há mais oportunidade de o fazer.
iv) Criação de Operadores do Sistema de Transporte independentes

(a) A Comissão deveria preparar, para o efeito, uma proposta de directiva que constituísse Operadores
de Sistemas de Transporte (OST) em termos idênticos aos previstos no n9 1 do artigo 8? da proposta
de directiva relativa à electricidade. No entanto, ao contrário do que dispõe o n9 2 do artigo 89,

esses OST deveriam ser definidos como totalmente autónomos, isto é, independentes dos interesses
tanto da produção como da distribuição. Poderiam ser empresas públicas ou afins, ou empresas
privadas, sujeitas a licenciamento. Teriam de ser cobertos por regulamentação específica.
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(b) Sem prejuízo da alínea g) infra, os OST funcionariam segundo as orientações estabelecidas nos
artigos 99 a 15? (inclusive) da actual proposta de directiva, à excepção de duas : o n? 2 do artigo 99,
pois seria sua função, entre outras, comprar e vender electricidade, e o n9 5 do artigo 139, cuja
intenção é questionável e cujo modus operandi fica por esclarecer. Cabé suprimir as referências a
« não perturbar o funcionamento do mercado interno » nos artigos 99 a 159, uma vez que o Comité
não considera a introdução do ATP oportuna neste momento.
(c) Aos OST constituídos segundo o modelo acima proposto seria transmitida « a obrigação do abasteci
mento » que, actualmente, cabe às empresas produtoras (vide ponto 14). Trata-se de uma disposição
essencial a fim de garantir que a segurança de abastecimento seja vista como fulcral para o
desenvolvimento do mercado interno. OST constituídos nos termos propostos ficariam em situação
ideal para assumir esta responsabilidade.

(d) Para permitir aos OST cumprirem a « obrigação de abastecimento », ser-lhes-ia atribuída a responsabi
lidade legal de assegurarem, salvo em circunstâncias absolutamente excepcionais, que as redes de

que fossem responsáveis dispusessem de capacidade de produção suficiente para satisfazer a procura
que tivessem, incluindo solicitações futuras, na medida do razoavelmente previsível e planeável. No
caso de um OST verificar que fosse ou viesse a ser necessária capacidade de produção adicional,
não agenciável por acordos com outros OST ou de capacidade de produção disponível na própria
rede, teria autorização para celebrar contratos de fornecimento adicional ou, em último recurso,
para construir, por sua própria conta, centrais eléctricas. Teria de se associar ao desempenho desta
responsabilidade um regime de consulta das (e, porventura, de aprovação final pelas) autoridades
governamentais e/ou regionais.

(e) Não se inclui nesta proposta a possibilidade de as empresas produtoras celebrarem livremente acordos
directos com consumidores individuais, ou vice-versa (o elemento de ATP das actuais propostas da
Comissão). Os OST pagariam a electricidade que adquirissem em conformidade com o disposto nos

artigos 99 a 159, tal como foi já referido. As tarifas aplicadas aos consumidores de todas as categorias
continuariam a ser determinadas como o são agora, precedendo consulta às empresas de distribuição,
aos Governos ou a autoridades regionais ou outras a quem estivesse atribuída a competência
respectiva. Continuaria, assim, garantido tratamento correcto da grande maioria dos consumidores
de electricidade de acordo com orientações bem consolidadas.

(f) Um OST constituído na base proposta estaria bem colocado para levar a concorrência até à produção,
sempre que as circunstâncias se lhe propiciassem. Podendo oferecer a uma empresa que pretendesse
entrar, pela primeira vez, no sector da produção um mercado seguro a longo prazo, o OST poderia
ajudar a compensar, talvez de modo significativo, as desvantagens que tal empresa estaria sujeita a
ter na compra de combustível e na angariação de capital (22 a 24). É evidente que um OST teria de
considerar a capacidade técnica e financeira do candidato, tal como está previsto no n9 2 do arti
go 49 da actual proposta de directiva.
(g) As funções referidas no ponto 55 (IV) (b) seriam desempenhadas pelos OST como modo de
funcionamento normal; mas teria de ser devidamente esclarecido que quer os Estados-membros quer

a Comunidade, actuando através dos Estados-membros, teriam poderes para exigir que fossem
incluídas ou que fosse dada prioridade a considerações de política ambiental ou energética que
fossem suscitadas periodicamente, nomeadamente na ocasião da admissão de nova capacidade de
produção nas respectivas redes. Em circunstância alguma, salvo situações de extrema emergência
(por exemplo, um grande acidente nuclear ou uma interrupção súbita no comércio internacional de
petróleo ou gás) poderiam ser postas de lado as responsabilidades dos OST pela segurança do
abastecimento .

(h) As propostas constantes do ponto 54 (IV) (a a g) supra de criar OST independentes visam introduzir
um mecanismo de promoção de concorrência na produção de electricidade, mas sem prejuízo da
protecção dos interesses do público em matéria de segurança do abastecimento e de manutenção de
tarifas equitativas e equilibradas.

v) Gás. Relativamente ao gás, o Comité considera que o conceito de redes de gás independentes segundo a
orientação proposta supra em (IV), com objectivos e condições idênticos (incluindo, portanto, a
responsabilidade pela segurança do abastecimento), serviria o mercado de gás convenientemente, sem

prejudicar a protecção dos interesses do público. É óbvio que, na elaboração das modalidades concretas,
se teria de ter em contá as diferenças entre o gás e a electricidade, mas o Comité considera que todos os
princípios apontados no ponto 55 (IV) se podem aplicar ao gás.
vi) Práticas contabilísticas. As recomendações acima referidas (II a V inclusive) implicam também modifi
cações nos regimes de contabilidade. Os OST teriam de manter contabilidades transparentes, que
tornassem patente ao público a sua base de trabalho e de estabelecimento dos preços. As empresas de
distribuição, quer fossem independentes, quer fizessem parte de organizações mais vastas, teriam de
proceder de igual modo. As empresas de produção e de fornecimento de gás seriam obrigadas a manter
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contas separadas, pelo menos quando tivessem também outros interesses dentro do sector da produção
e abastecimento de gás. Por outro lado, não parece necessário insistir em que as empresas do sector
devam publicar contas transparentes, isto para evitar às empresas de fornecimento de gás o terem, na
prática, de colocar as suas contas à disposição dos produtores de gás com quem negoceiam. Se se
considerasse que os produtores e as empresas de fornecimento de gás necessitavam de ter contas
transparentes para que ficasse garantida concorrência leal entre eles, bastaria que os OST pudessem, de
tempos a tempos, ter-lhes acesso numa base de confidencialidade comercial (ou seja, sem publicação).
vii) Reapreciação futura do ATP
(a) O Comité propõe, no ponto 55, que « o objectivo de ATP seja especificamente abandonado enquanto
parte da concepção corrente sobre o futuro do mercado interno da energia relativo à electricidade e
ao gás ». Anteriormente, no ponto 8, o Comité afirmou que « não se opõe necessariamente, em
princípio, ao objectivo (de ATP) da Comissão ».
(b) As duas afirmações não são contraditórias. O ATP envolve a abertura dos mercados da electricidade
e do gás a transacções directas entre produtores (ou fornecedores de gás) e consumidores individuais.
A argumentação em defesa deste ponto de vista é de base quase só teórica, e a teoria é alvo de feroz
controvérsia. Apenas um país, o Reino Unido, está totalmente empenhado na prossecução do
ATP. Mesmo assim, no Reino Unido ainda não está instalado um sistema de mercado totalmente

apetrechado, e ainda mal decorreram dois anos de experiência do regime provisório actualmente
vigente. Como a Comissão Parlamentar da Energia da Câmara dos Comuns da altura notava, em
Fevereiro deste ano ( 1992), num relatório sobre as novas medidas, é demasiado cedo para se tirarem
conclusões definitivas, e serão talvez necessários alguns anos para se poder extrair quaisquer
conclusões .

(c) Atendendo à vasta oposição que as propostas de ATP suscitaram e à necessidade de progredir, o
Comité recomenda que se reaprecie o ATP em 1998 (pouco mais de 5 anos), quando a experiência
do Reino Unido puder ser convenientemente avaliada, e passado que seja um período experimental
de três ou quatro anos do regime que o Comité neste momento recomenda .

(d) As recomendações do Comité, no seu todo, não só incutirão activamente concorrência na produção
e fornecimento de gás, de modo seguro e justo do ponto de vista do público, mas criarão também,
se forem adoptadas, um contexto e uma estrutura susceptíveis de adaptação quase imediata aos
princípios do ATP se, subsequentemente, for decidida a sua introdução. »

Justificação

O cerne da diferença entre a óptica dos meus colegas de Secção e a minha própria é, creio, que os meus
colegas pretenderam, ao mesmo tempo, aprovar o conceito de liberalização e cercá-lo de uma série de reservas
e restrições. Em meu entender, tal enfoque é fonte de confusão e, afinal, de descrédito. Acrescem três
diferenças específicas sobre pontos concretos, das quais a mais importante é a que diz respeito à segurança
do aprovisionamento .

Foi minha convicção que as propostas da Comissão haveriam de ser sujeitas a exame rigoroso, que passasse
das observações gerais sobre reservas quanto a este ou aquele aspecto. Dada a importância do assunto, eu
houve, então, por necessário apresentar alguma solução aos problemas identificados. Como o nosso trabalho
visa influenciar o pensamento da Comissão, afigurava-se-me necessário um enfoque construtivo que despo
sasse esta linha geral.

Dei-me ao trabalho de apresentar, virtualmente, uma contraproposta de parecer integral, não se me afigu
rando, por razões que ficarão evidentes, exequível ou útil propor múltiplas alterações ao parecer.
Nos parágrafos seguintes, passo a apresentar o meu raciocínio um pouco mais desenvolvidamente.

A. Segurança do aprovisionamento

A segurança do aprovisionamento, quer da electricidade quer do gás, tem de ser uma das componentes
essenciais de qualquer reorganização que se queira fazer destes dois sectores. O próprio Comité tem atribuído
importância fulcral a esta questão, do que são testemunho o seu pedido à Comissão mencionado no ponto
1.2.4 do parecer — pedido ignorado pela Comissão.
As propostas da Comissão desmantelam a base em que tem assentado a segurança do aprovisionamento nas
últimas décadas, por nada a substituindo. Considero que tal circunstância não é ensejo para expressão dè
preocupação e emissão de alguma reserva, mas antes vício fatal de que padecem as propostas da Comissão.
Não se me afigura que possamos aprovar as propostas da Comissão, mesmo em princípio, se não pudermos
apresentar solução ao problema da « segurança do aprovisionamento ». Muito me prouve, por isso, que na
reunião de 30 de Novembro, o Conselho da Energia tivesse declarado que a « segurança do aprovisionamento
terá de continuar a ser o objectivo fundamental da política da energia ».
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O que critico no parecer é ele não ser — ao contrário do Conselho da Energia — capaz de entender que a
segurança do aprovisionamento é o problema central das propostas da Comissão. Não basta dizer que « a
segurança do aprovisionamento (...) [nãoé] suficientemente avaliada » (2.1.5), ou, ainda, (na súmula conclu
siva) que a segurança do abastecimento é questão de inequívoco interesse geral e que isso « deverá ser tido
em conta aquando da definição das condições a que a prestação destes serviços deverá obedecer » (4.5).

B. Confusão

É com pesar que o digo, creio ter o enfoque adoptado pelos meus colegas de Secção dado azo, inadvertida
mente, a confusão, do que é exemplo primeiro a maneira como é tratada a segurança do aprovisionamento.

É certo que, no ponto 2.2.5, se declara ser preciso um equilíbrio « entre o livre jogo das forças de mercado e
a segurança de abastecimento », noção reiterada no ponto 2.2.6. Este conclui que « este equilíbrio só é possível
através de um processo prudente e ordenado, com aplicação gradual de medidas e flexibilidade suficiente
para ajustá-las aos objectivos finais ». Mas garantir a segurança do abastecimento não tem que ver com
equilíbrio, gradualismo ou flexibilidade. É matéria que depende da estrutura do sector.
Poder-se-á argumentar, bem entendido, que a segurança do abastecimento deve passar a ficar entregue ao
jogo das forças do mercado. É a solução por que opta actualmente o governo britânico, mas é óbvio não ser
a solução desejada pelo Conselho da Energia. Qualquer outra filosofia requer algum organismo que fique
responsabilizado pela segurança do abastecimento. Tal responsabilidade tem estado entregue às empresas
geradoras, que, em troca, foram investidas numa situação de monopólio ou quase-monopólio. Sendo-lhe esta
retirada, quem mais poderá assumir a responsabilidade ?
A responsabilidade pode passar para os governos, mas, para isso, é preciso que eles participem directamente
na indústria nacional de abastecimento eléctrico; além de que essa transferência de responsabilidade iria de
encontro ao estabelecimento de concorrência, sendo, ainda, . indesejável por outras razões. Na prática, o
governo dependeria da assessoria dè um operador de sistemas de transmissão (ou organismo afim), já que só
esse tipo de organismo deteria a informação circunstanciada sobre o sistema de abastecimento eléctrico
necessária para formar juízos. Foi por este motivo que propus que, para tornar a concorrência na produção de
electricidade numa realidade, a responsabilidade fosse transferida para operadores de sistemas de transmissão
independentes. Estes operadores estariam em posição privilegiada para assumi-la, e, técnica e operacional
mente, a ideia é plenamente exequível.
Encontra-se a mesma confusão sobre segurança do abastecimento no Parecer, quando se « aprova a liberali
zação introduzida na fase de produção » (2.1.7, repetido no ponto 4.5), conquanto seja esta mesma liberalização
a origem do problema de segurança do abastecimento, alvo de « preocupação » expressa noutros passos.
O ponto 2.1.7, que aprova seguidamente «a progressiva desregulamentação das fases de transporte e
distribuição », ignora que a desregulamentação destas duas fases implica, quase automaticamente, a introdução
do ATP, com a abertura progressiva das redes de transmissão e distribuição à utilização por produtores
individuais para negócios directos. Ora, o ATP é rejeitado noutro passo do parecer. Os efeitos da desregula
mentação na distribuição são discutidos e criticados nos pontos 2.8.1 a 2.8.6, como se o Parecer não a tivesse
já aprovado no ponto 2.1.7 e, novamente, no ponto 4.6.

Afigura-se-me sintomático que nem « liberalização» nem «ATP», termos que são, não obstante, liberalmente
empregados pelo parecer, sejam definidos algures.

C. Credibilidade

Para finalizar, e acrescendo às considerações a que já aludi, creio que ficaria globalmente ferida de descrédito
a entrega à Comissão de parecer cujo teor acabasse por ser « tenham cuidado, mas, "está bem", avancem lá
com as vossas propostas (excepto a do ATP) » e de que, ao mesmo tempo, constasse que o Comité
« se interroga "sobre se não seria conveniente reavaliar os meios previstos nas directivas para a consecução
dos seus objectivos ". (2.4.1 );

insta a que a Comissão efectue "um estudo exaustivo" do "impacto ambiental global" das propostas
(2.11.1 );

tem, todavia, fundadas dúvidas de que as propostas da Comissão, na sua actual formulação, sejam o
único meio para alcançar os objectivos fixados. (...) » (2.2);

exprime, no ponto 2.8.6, preocupação « com a ausência de qualquer benefício para os pequenos consumi
dores » que parece caracterizar as propostas da Comissão.
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A meu ver, perante tais duvidas e reservas (e há mais, por exemplo nos pontos 2.1.3, 2.1.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.6.2.2 e noutros), a conclusão lógica e correcta, não sendo apresentadas soluções, é que se peça que
tais assuntos sejam resolvidos capazmente antes de se poder dar assentimento, mesmo na generalidade, à
adopção dos princípios que estão na sua origem.
Resultado da votação
Votos a favor : 13; votos contra : ampla maioria; abstenções : 26.

ANEXO III

ao parecer do Comité Económico e Social
A proposta de alteração seguinte, formulada com base no parecer da Secção e apresentada em conformidade
com o Regimento, foi rejeitada no decurso dos debates :
Suprimir a partir do ponto 1.2.6 e inserir o seguinte texto em substituição :

« 2. Observações na generalidade

2. 1 . Aumentar a coerência, a transparência e a concorrência são os principais objectivos das propostas da
Comissão relativas à liberalização das redes de gás e electricidade. O CES apoia este conceito por considerar
que a energia é a espinha dorsal da economia. Se a indústria da Comunidade e os consumidores estiverem
organizados num quadro que explore as eficiências e condições orientadas para o mercado, em vez de um
comportamento monopolista, será mais fácil maximizar as vantagens do mercado interno.

2.2. A liberalizaçãp dos mercados do gás e da electricidade é indispensável se se quiser que haja uma
distribuição eficiente dos recursos. Com a abertura do mercado da energia, baseada nos princípios da
concorrência, é possível eliminar as barreiras comerciais, aumentar a segurança do abastecimento e reduzir
os custos da energia, factores que contribuirão para a melhoria da competitividade da Comunidade Europeia .
2.3 . O CES está convicto de que a introdução de factores de concorrência na produção, distribuição e
transporte do gás e da electricidade não prejudicará o crescimento económico. Pelo contrário, o acesso de
terceiras partes à rede (ATP), associado à separação e transparência das contas (« unbundling »), maximizará
a eficiência energética. O CES crê que uma abordagem mais eficiente das questões energéticas e ambientais
terá de estar no epicentro das políticas energéticas futuras. Só então a Comunidade e os Estados-membros
poderão tomar decisões equilibradas de curto e longo prazo.
2.4.
O Comité Económico e Social subscreve as propostas da Comissão tendo em conta o carácter
estratégico do gás e da electricidade, e considera que a concorrência constitui um processo evolutivo necessário
se se pretender que a indústria europeia seja mais eficiente e aumente a sua quota do mercado internacional.
Um mercado da energia coeso permitirá, ainda, a redução dos preços da energia. As propostas da Comissão
permitem aos Estados-membros assegurar que os pequenos consumidores beneficiarão dos ganhos de
eficiência. Além disso, os ganhos obtidos pelos grandes consumidores que gozam da « liberdade de escolher
o fornecedor » para satisfazerem as suas necessidades, beneficiarão também os consumidores, através de
preços mais competitivos, maiores lucros e mais perspectivas de emprego.

3 . Separação e transparência das contas (« Unbundling »)
3.1 .
« Unbundling » significa separar os processos de gestão e os processos contabilísticos das seguintes
vertentes : produção, distribuição e transporte no caso da electricidade, e abastecimento, distribuição e
armazenagem no caso do gás. Isto possibilitará a transparência necessária para maximizar a gestão do sistema
na sua globalidade, através da promoção de uma maior consciência dos custos envolvidos e da identificação
dos subsídios governamentais.

3.2. O CES apoia, entusiasticamente, o « unbundling », dado que este processo introduz a transparência,
factor essencial para a entrada de novos agentes no mercado em bases tão equitativas quanto possível. O
conceito de unidade de lucro deve ser activamente aplicado pelos serviços públicos. São cada vez mais as
grandes empresas, em todos os sectores,, que vêm adoptando este conceito (mesmo as anteriormente
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controladas pelo governo) sem dificuldades inultrapassáveis. Assim, a sua aplicação ao sector da energia não
deve, de forma alguma, ser considerada anormal ou irregular.

4. Liberalização

4.1 . A liberalização possibilitará o acesso de mais produtores e fornecedores ao mercado. A concorrência
intensificar-se-á, aumentando as eficiências e exercendo pressão no sentido da redução dos preços. Em vez
de desestabilizar o mercado, crítica frequentemente formulada pelos serviços públicos, o aumento do número
de agentes estabilizará os preços ao valor de mercado.
5 . Acesso de terceiras partes
5.1 . Liberdade de escolha dos consumidores

5.1.1 . Os consumidores terão a liberdade de optar pelo fornecedor de gás e electricidade que pratique
preços mais baixos, já que as directivas da Comissão prevêem que os consumidores elegíveis poderão optar
por uma menor segurança de abastecimento em troca de preços inferiores, se se dispuserem a assumir riscos
adicionais. O exercício desta opção exige que o distribuidor ofereça aos consumidores soluções alternativas,
assegurando, deste modo, uma relação mais equitativa entre as duas partes. Todavia, os consumidores terão
de estar em condições de recorrer a combustíveis alternativos para satisfazerem as suas necessidades
energéticas.

5.1.2. Por exemplo, uma empresa de grandes dimensões poderia beneficiar de uma considerável redução
do preço da electricidade se se dispusesse a aceitar uma breve interrupção de abastecimento comunicada com
pouca antecedência. Para aceitar esta possibilidade, o consumidor teria de obviar à interrupção de forneci
mento mediante recurso a outra fonte. Poderia, por exemplo, produzir a sua própria energia através de um
sistema de produção combinada de electricidade e calor. Esta alternativa tornar-se-ia ainda mais atractiva se
o excesso de capacidade pudesse ser vendido à rede a um preço razoável, o que, actualmente, não é possível
em muitos Estados-membros.

5.1.3 . Os consumidores que exerçam a sua liberdade de escolha através do sistema de ATP pretenderão,
provavelmente, concluir acordos de abastecimento alternativo com uma ou mais empresas de distribuição,
para a eventualidade de o distribuidor principal não cumprir a sua obrigação.
5.1.4. O CES está convicto de que, em condições apropriadas, os grandes consumidores e as empresas de
distribuição poderão tirar proveito das propostas da Comissão através de uma maior liberdade de escolha e
de um serviço mais eficiente. No caso dos consumidores que não desejarem beneficiar dos seus direitos de
acesso, bem como no caso dos consumidores cativos, a estrutura das tarifas seria assegurada. A natureza de
um mercado eficiente e competitivo, associada a incentivos às empresas de distribuição, devidamente
planeados, assegurarão que também os consumidores cativos beneficiarão das respectivas vantagens. Além
disso, devem ser criadas condições para que a Comissão possa reduzir o seu limiar, possibilitando, deste
modo, que todos os consumidores tenham acesso às vantagens directas do sistema de ATP.
5.2. Distribuidores

5.2.1 . A possibilidade de os grandes consumidores negociarem os preços do gás e da electricidade
directamente com os produtores, associada à intensificação da concorrência entre os distribuidores, estimulará
sobremaneira o mercado interno da energia. Neste novo sistema, os distribuidores continuarão a ter a
responsabilidade de fornecimento num quadro devidamente regulamentado (possivelmente através de um
operador independente). Os meios a utilizar para a manutenção dos níveis do sistema actual devem basear
-se no princípio da subsidiariedade.
6. Segurança de abastecimento

6.1 . Os produtores consideram, invariavelmente, que a segurança de abastecimento ficará em risco com a
introdução da liberalização. Do ponto de vista do CES, não deverá haver discrepâncias, já que, onde, há
procura, há mercado. Além disso, as directivas prevêem que os governos continuarão a ter poderes considerá
veis em matéria de investimentos, segurança de abastecimento e escolha dos combustíveis. Todavia, os
compradores responsáveis que negoceiam contratos não nacionais terão de actuar num quadro eficaz e
organizado.

7 . Ambiente

7.1 . Todas as partes envolvidas reconhecem que, nas actuais condições, a intensificação da concorrência
incentivará o aumento dos investimentos em instalações de produção de electricidade que utilizam gás. Se
houver tendência para a utilização de sistemas mistos calor/energia, as centrais eléctricas menos eficientes
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serão menos utilizadas, o que terá consequências beneficas obvias para o ambiente. Acresce que, num
mercado competitivo, as empresas terão de utilizar todos os seus recursos, incluindo os combustíveis, mais
acuradamente, o que impulsionará a eficiência energética.

8.

Investimentos

8.1 . Os serviços públicos argumentam que a liberalização não criará as condições ideais para o investimento
em infra-estruturas. O CES está convicto de que o financiamento necessário ao aumento da capacidade e ao
desenvolvimento das redes ficará assegurado pelo aumento da procura e pelos lucros das empresas. Desde
que as barreiras comerciais sejam removidas, as empresas investirão em novas instalações de produção, de
forma a manterem a sua actual quota de mercado e a desenvolverem novos mercados. Os riscos serão
partilhados de forma mais equitativa entre o investidor e o consumidor, em vez de serem assumidos
exclusivamente pelo cliente, como é actualmente o caso.
8.2. O CES está certo de que, na hipótese pouco provável de serem projectados investimentos inadequados
em infra-estruturas, os governos poderão, ao abrigo das directivas, intervir para assegurar os investimentos
necessários. Em vez de terem um efeito desestabilizador, as directivas da Comissão criarão as condições
necessárias ao incentivo à diversificação dos investimentos no fornecimento (e na capacidade de armazenagem
no caso do gás), o que reduzirá a exposição às flutuações do preço dos combustíveis e aumentará a
disponibilidade de fornecimento.
9. Conclusões

9.1 . O CES apoia firmemente a liberalização dos mercados do gás e da electricidade e aprova, por
consequência, o Acesso de Terceiras Partes à Rede. O « unbundling » aumentará a eficiência e a transparência
do mercado europeu da energia.
9.2. O acesso de terceiras partes à rede criará condições e oportunidades para o acesso de um vasto leque
de novos produtores e fornecedores ao mercado, o que aumentará a concorrência. Incentivará uma melhor
utilização das redes e dará maior liberdade de escolha aos consumidores com direito de opção, o que evitará
a duplicação das redes.
9.3. Os grandes consumidores, ou consórcios, terão a liberdade de negociar contratos com os distribuidores
ou produtores da sua escolha. Os consumidores cativos, por seu turno, beneficiarão dos ganhos proporciona
dos pela liberalização.
9.4. O mercado será estimulado e serão criadas condições para a eliminação das barreiras comerciais,
aumentará a segurança de abastecimento e diminuirá o custo da energia para todos os consumidores.

9.5. A iniciativa da Comissão de incluir um capítulo relativo às Redes Transeuropeias no Tratado de
Maastricht, que prevê a ampliação das interligações, incentivará as transferências transfronteiras e maximizará
os ganhos proporcionados pelo sistema de ATP. »

Resultado da votação nominal
Votos a favor : 9; votos contra : 114; abstenções : 15.

Votaram a favor da proposta de alteração os seguintes Membros, presentes ou representados :
ASPINALL, BARROW, BELL, BLACK, GUILLAUME, LITTLE, MORELAND , REA, ROBINSON.

Votaram contra a proposta de alteração os seguintes Membros, presentes ou representados :
ABEJON RESA, AMATO, ANDRADE, ARENA, ATTLEY, BAGLIANO , BELTRAMI, BERNABEI, BLE
SER, BOISSEREE, BONVICINI, BORDES-PAGES, BOTTAZZI, BREDIMA-SAVAPOULOU, BRIESCH,
CAL, CARROLL, CASSINA, CEYRAC, CHEVALIER, CHRISTIE, COLOMBO , CONNELLAN, VAN

DAM, DAWSON, VON DER DECKEN, DELOROZOY , VAN DIJK , DONCK, DOUVIS , DRAIJER,
DRILLEAUD, DUNKEL, ENGELEN-KEFER, EULEN, FLUM, FRANDI, FREEMAN, GAFO FERNAN

DEZ , GEUENICH , GIACOMELLI, GOMEZ MARTINEZ, GREDAL, HAGEN, JANSSEN, JENKINS ,
KNEGT, LACA MARTIN, LAPPAS, LARSEN, LAUR, LIVERANI, LÖW, LYONS, MADDOCKS, MARGA
LEF MASIA, MARVIER, MAYAYO BELLO , McGARRY, MERCE JUSTE, MERCIER, MEYER-HORN,

MOBBS, MOLINA VALLEJO, MORIZE, MORRIS, MOURGUES, MÜLLER, MUNIZ GUARDADO,
NIELSEN, NIELSEN, NIERHAUS, NOORDWAL, OVIDE ETIENNE, PANERO FLOREZ, PARDON,
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PASQUALI, PE, PELLARINI, PELLETIER, PELLETIER, PERRIN-PELLETIER, PIETTE, POMPEN, PRI
COLO , PROUMENS, QUEVEDO ROJO, RAMAEKERS, RODRIGUEZ GARCIA-CARO, ROMOLI,
ROSEINGRAVE, SAITIS, SALA, SANTILLAN CABEZA, ARAÚJO DOS SANTOS, SAUWENS, SCHADE
POULSEN, SCHMIDT, SCHMITZ, SCHNIEDERS, VON SCHWERIN, SEQUEIRA, SMITH, STECHER
NAVARRA, TESORO OLIVER, TIXIER, TUKKER, VANDERMEEREN, VELASCO MANCEBO, VERBO
VEN, WAGENMANS, WALDACK, WICK, ZUFIAUR NARVAIZA .

Abstiveram-se os seguintes Membros, presentes ou representados :
ATAÍDE FERREIRA, BEALE, CEBALLO HERRERO, FRERICHS, GARDNER, GIESECKE, GROBEN,
KAZAZIS, LUSTENHOUWER, PEARSON, PETERSEN, PETROPOULOS, STOKKERS, STRAUSS, WHIT
WORTH .

Parecer sobre a Comunidade Europeia e a Cooperação Económica no Médio Oriente
(93/C 73/ 11

Em 25 de Março de 1992, o Comité Económico e Social decidiu, de harmonia com o disposto
no artigo 209 do Regimento, emitir parecer sobre a Comunidade Europeia e a Cooperação
Económica no Médio Oriente .

Foi incumbida da preparação dos trabalhos da Secção das Relações Externas, da Política
Comercial e do Desenvolvimento, que emitiu parecer em 15 de Janeiro de 1993. Foi relator
Neville Beale .

Na 302? reunião plenária (sessão de 28 de Janeiro de 1993), o Comité adoptou por unanimi
dade o presente parecer.
1 . Observações preliminares

1.1 . Em parecer de iniciativa sobre a política mediter
rânea renovada da Comunidade de Julho de 1989 {*),

em aditamento a parecer de Abril de 1990 (2) e em
segundo aditamento a parecer de Novembro de 1991 (3),
o Comité avançou posições e sugestões acerca da polí

tica comunitária para a área mediterrânea como um
todo. Fazendo-o, realçou a necessidade de diálogo eco
nómico e social com os principais grupos económicos
e sociais, de preferência ao nível regional .

1.2. O parecer presente poderia servir de estímulo a
esse diálogo na zona do Sudeste do Mediterrâneo e no
Médio Oriente, diálogo que começaria por se centrar

nas oportunidades de cooperação regional e de apoio
comunitário no âmbito da cooperação euro-mediterrâ

nea. O parecer põe em evidência o interesse dos grupos
económicos e sociais na cooperação económica e no
desenvolvimento estável da região e examina diversas
formas de cooperação e de apoio.
(1 ) JO n9 C 221 de 28. 8. 1989, p. 5 .
(2) JO n?C 168 de 10. 7. 1990, p. 14.
(3) JO n? C 40 de 17. 2. 1992, p. 19.

1.3 .

Tem vindo a ser celebrada uma série de acordos

entre a Comunidade e os países do Médio Oriente. A
Comunidade mantém relações estreitas com todos os
países do Mediterrâneo meridional, com excepção da
Líbia, assim como com a Jordânia. Desde 1975, passou
a haver um acordo de cooperação comercial e econó
mica com Israel, e firmaram-se acordos de cooperação
com o Egipto, a Jordânia, a Síria e o Líbano em 1977.
A Comunidade é, ainda, a principal fonte de ajuda
aos territórios ocupados. Desde 1973, a Comunidade
começou a desenvolver laços com a Liga Árabe através
do diálogo euro-árabe, se bem que pouco ou nenhum
progresso se tenha feito. Foi recentemente assinado um
acordo de cooperação com o Conselho de Cooperação
do Golfo (CCG), a acrescentar em breve de um acordo
de comércio livre. Com a adopção da política mediter

rânea renovada pelo Conselho, em Dezembro de 1989,
a Comunidade tornou claro ser seu propósito não só

reforçar as suas relações bilaterais com os países do
Mediterrâneo Sul, mas também promover a cooperação

regional. É o que fica claramente demonstrado pelo

facto de quase metade do orçamento quinquenal da
política mediterrânea renovada ter sido reservada para
co-financiamento de projectos regionais.

N? C 73/58
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Embora aquilo a que os europeus chamam o

Médio Oriente seja normalmente entendido como a

extensão que vai do Egipto ao Golfo Pérsico, incluindo
mesmo o Estado iraniano, não árabe, este parecer cen

tra-se no que melhor se chamará de Próximo Oriente,
compreendendo o Líbano, a Síria, Israel, os territórios
ocupados e a Jordânia, que são os mais directamente
interessados no actual « processo de paz » que se seguiu
à Guerra do Golfo. São, pois, tomados em consideração

no presente parecer os países supracitados, sendo, no
entanto, necessárias algumas referências :

— ao Egipto, que celebrou um Tratado de paz com
Israel já em 1979, ainda que isso tenha, provavel
mente, custado a vida ao presidente Sadat às mãos
de egípcios irredutíveis, e que mantém relações polí
ticas e diplomáticas normais tanto com o Estado de
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1.7. Israel e os territorios ocupados tem, pois, posi
ção especial na região, o que torna difícil imaginar, por
agora, que possam integrar um agrupamento regional
em futuro próximo. O fim do confronto Este
-Oeste no mundo e o empenhamento declarado do novo
governo Rabin no processo de paz tinham alimentado
esperanças de mudança nas relações entre os países
do Mediterrâneo Oriental . Mas a violação da Quarta
Convenção de Genebra por Israel, ao expulsar 415
palestinianos, e a sua recusa em aplicar a Resolução
n? 799 do Conselho de Segurança da ONU, que apela ao
regresso dos deportados e ao respeito da independência,
soberania e integridade territorial do Líbano, constituí
ram duro golpe a esse processo, não podendo ser sancio
nados pela comunidade internacional .

Israel como com os outros países árabes da região,

— à Turquia, pela sua posição de charneira entre a
Europa e a área em análise, e pelas potencialidades
económicas e políticas que representa relativamente
a uma hipótese de integração da área,
— aos Estados do Golfo (Iraque, Kuwait, Arábia Sau

dita, Barém, Omã, Qatar e os Emirados Árabes

Unidos), porque — à parte o Iraque — representam
um projecto de integração já em curso numa área
contígua, com alguns elementos de comparação
interessantes .

1.8. Não obstante Israel esteja, quiçá, mais interes
sado em ver-se associado a um Espaço Económico
Europeu do que na cooperação económica no plano
regional, a emissão de um parecer de iniciativa nesta
altura não é descabida, iniciadas que foram as discus
sões multilaterais nos vários grupos de trabalho no
âmbito do processo de paz no Médio Oriente. Pela
primeira vez em décadas, delegados de Israel e dos seus
vizinhos árabes — e já não só o Egipto — sentaram-se
à mesa para discutir perspectivas para uma resolução
de grande alcance dos conflitos que repetidamente têm
despedaçado a paz regional desde a Segunda Guerra
Mundial . Ao examinar o desenvolvimento económico

1.5 .

A Europa tem muitos laços políticos, historicos,

culturais e económicos com os seus vizinhos do Médio

e social da região, não é, porém, possível ignorar a
dimensão política das relações no Médio Oriente.

Oriente, pelo que a manutenção da estabilidade e da
segurança do Médio Oriente tem para ela importância
vital. Assim, é particularmente significativo que a CE
esteja actualmente a presidir a um grupo de trabalho
sobre desenvolvimento económico regional no âmbito
das negociações de paz no Médio Oriente. Nesta etapa
da fase multilateral do processo de paz, a Comunidade
está a concentrar esforços na promoção da cooperação
económica entre os Estados da região e na participação
de Israel nos esforços de desenvolvimento dos seus

1.9. A primeira reunião do grupo de trabalho multi
lateral sobre desenvolvimento económico regional com
relevância no ponto de vista deste parecer decorreu em
Bruxelas em 11 e 12 de Maio de 1992. Porém, Israel, a

vizinhos .

Líbia e a Síria não compareceram, o que quebrou a

1.6.

grande expectativa que existia. Mesmo assim, houve
-se por bem lançar o debate sobre formas possíveis de
cooperação regional, ou mesmo da integração. Não

Não obstante, não há qualquer vantagem em

ignorar os problemas essencialmente políticos a resolver
antes de se poder ter alguma perspectiva realista de
cooperação económica significativa que cubra toda a
região. A posição sionista extrema — que não é, no
entanto, a do governo israelita — é a de que toda a

deixa de ser evidente, entretanto, que a cooperação
económica não pode ser alternativa à busca de uma
solução duradoura para os complexos problemas políti
cos da região. O mais que pode fazer é proporcionar
uma senda possível de progresso rumo a uma solução.

Terra de Israel bíblica (incluindo a Judeia e a Samaria,
ou seja, a margem ocidental ocupada do Jordão) é
território israelita de direito. Por outro lado, a posição

palestiniana extrema — que já não é, no entanto, a da
OLP de Iasser Arafat — é a de que o Estado de Israel
não tem qualquer direito de existir em terra que foi
árabe durante séculos. Ocupa uma posição particular
mente crucial nas negociações de paz o estatuto de
Jerusalém, considerada por Israel como sendo a sua
capital, mas não reconhecida enquanto tal pelos outros
países .

1.10.

É motivo de encorajamento Israel ter compare

cido à segunda reunião do grupo de trabalho sobre
desenvolvimento económico regional, realizada em
Outubro no âmbito do processo multilateral de paz. O
parecer do Comité foi elaborado partindo do princípio
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de que estas negociações irão continuar. No entanto,

há que ver que a Síria e o Líbano não compareceram à
reunião multilateral de Outubro, aparentemente por
considerarem que não tinha havido progresso suficiente

nas respectivas negociações bilaterais com Israel.
Alguns Estados árabes estariam mesmo interessados em
ver a CE associada quer ao processo bilateral quer ao
multilateral .

2. A situação actual

2.1 . As relações económicas no Médio Oriente são
afectadas pelas tensões existentes entre Israel e os Esta
dos árabes. Com excepção do Egipto, nenhum Estado
árabe estabeleceu alguma vez relações comerciais nor
mais com Israel. Se bem que o Tratado de Paz de 1979
tenha tornado possíveis relações comerciais entre Israel
e o Egipto, o arranque nunca se chegou a dar devido
ao clima político dominante e, particularmente, devido
ao boicote árabe ao comércio directo ou indirecto com

Israel . Pela sua parte, Israel denegou aos palestinianos
dos territórios ocupados condições de igualdade econó
mica e social e de acesso aos mercados israelita e
externo .

N? C 73 /59

durante a fase multilateral do processo de paz. Estas
cinco prioridades constituem um conjunto de medidas
para a promoção da paz regional e para a redução das
tensões e a melhoria da qualidade de vida. O êxito dos
esforços multilaterais, de que a Comunidade é um dos
protagonistas, é naturalmente inseparável da progres
são e do desfecho das conversações bilaterais entre
Israel e os seus vizinhos. Supondo que se consiga avan
çar na fase bilateral do processo de paz, a Comunidade
poderia dar o seu contributo na fase multilateral. No
terreno do desenvolvimento económico regional, em
particular, os parceiros económicos e sociais da Comu
nidade poderiam ocupar lugar próprio no âmbito de
uma iniciativa comunitária integrada .

2.5. A pedra angular da acção comunitária no Médio
Oriente é a política mediterrânea comunitária, consig
nada nos acordos e protocolos adicionais com cada
país. Israel, com o seu nível de desenvolvimento relati
vamente elevado, é um caso especial neste contexto,
visto que o acordo concluído prevê reciprocidade de
acesso aos mercados na base de quotas. Nos acordos
com os outros países da região, a tónica foi posta no
auxílio ao desenvolvimento na forma de ajuda directa,
empréstimos do BEI e certas formas de acesso preferen
cial ao Mercado Comum. Os recursos orçamentais
reservados à ajuda foram substancialmente aumentados

2.2. O processo de paz só poderá frutificar se for
acompanhado da criação de novas relações económicas
e comerciais. Dada a exiguidade relativa dos mercados
das economias consideradas, forçoso se torna, para
aumentar os níveis materiais de vida, incentivar não só
o comércio como também o investimento estrangeiro .

2.3 . Devido a pequenez das economias, passando
a cooperação económica do comércio, os custos e a
eficiência tirariam benefício de maior mobilidade do

capital e do trabalho, da disseminação de novas tecnolo
gias, da introdução de sistemas de pagamentos mais
eficientes, do estabelecimento de sistemas modernos de
infra-estruturas e de comunicações e de melhor uso de
I&D e do potencial de educação e formação. As pró

prias grandes disparidades, tanto quantitativas como
qualitativas, entre os factores de produção dos vários
países (terra, capital e trabalho) garantem a obtenção de
efeitos de sinergia na cooperação económica regional.
Cooperação que, em conjugação com um processo de
desanuviamento político, ajudaria também a reduzir o
risco dos investidores, premissa do aumento, que se
impõe, do investimento de empresas nacionais e estran

no âmbito da política mediterrânea renovada, em vigor
a partir de 1991 , e, pela primeira vez, afectaram-se
especificamente recursos a projectos regionais, isto é, a
projectos que abranjam vários países.

2.6. Esta cooperação horizontal constitui importante
complemento da cooperação bilateral, tendo sido aco
lhida pelo Comité como um passo mais rumo a uma
óptica global da política mediterrânea, conquanto se
criticassem insuficiências na execução prática (*). O
Comité deplorou, em especial, que a cooperação hori
zontal ficasse limitada a medidas de interesse regional
(no sentido estrito) e ecológico e que, nessa fase, não
abrangesse aspectos como o desenvolvimento dos recur
sos humanos, a cooperação nos domínios científico,
tecnológico e da energia, o apoio a investimento comu
nitário, a reestruturação da produção, a política secto
rial nos domínios dos transportes, das comunicações e
do turismo, a informação sobre os requisitos do mer
cado interno europeu, a política de imigração e a pro
moção de diálogo económico, social e cultural — em
cujo âmbito o Comité poderia encarregar-se de tarefas
específicas.

geiras.

2.7. A desigualdade de tratamento dos vários países
no que diz respeito ao acesso ao mercado europeu
2.4. Ao mesmo tempo que se vai promovendo o
desenvolvimento económico regional com o estabeleci
mento de um sistema económico aberto e o começo da
cooperação regional, as questões do desarmamento,
dos refugiados, da água e do ambiente serão enfrentadas

( ) Cf. Segundo Aditamento a Parecer sobre a Política Mediterrâ

nea da Comunidade, JO n9 C 40 de 17. 2. 1992, pp. 67 e seg.
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continua a marcar a politica mediterrânea da Comuni
dade. Este facto constitui obstáculo inegável ao desen
volvimento da cooperação regional, devendo ser recon
siderado no contexto de uma óptica integrada ou global
da política para o Mediterrâneo e o Médio Oriente.
Infelizmente, tão-pouco há sinais de esforços autênticos
dos próprios países do Médio Oriente em matéria de
cooperação regional que a Comunidade possa apoiar.
Por isso, de momento, a Comunidade não pode fazer
mais do que iniciar discussões teóricas e debater oportu
nidades para e benefícios da cooperação económica em
diálogo com as várias partes interessadas, preparando,
assim, o chão de novos projectos e medidas práticas.

2.8 . Num momento em que as relações da Comuni
dade com os países do Magrebe e do Golfo estão a
passar do estádio de relações bilaterais com cada país
para relações entre a CE e um grupo de Estados (se
bem que dificuldades políticas em alguns países
impeçam que o processo seja linear), seria oportuno
encontrar vias para que a óptica regional passasse a
constituir uma das vertentes da política global que
preside às relações com o Médio Oriente no quadro de
uma política de co-desenvolvimento euro-mediterrânica
proposta em tempos pelo Comité. O recente parecer de
iniciativa do Comité sobre as relações com os países do

Magrebe avulta neste contexto (*). Restabelecendo-se
condições de reinício do processo de paz e desenvolven
do-se este positivamente, deveria tornar-se possível pôr
a hipótese de formas de cooperação análogas também
nesta região .

2.9 .
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desenvolvimento económico, prejudicando, portanto,
o bem-estar dos seus povos. É preciso identificar os

domínios críticos em que a acção coordenada poderá

ter utilidade. É o caso, mormente, dos domínios do
desenvolvimento económico, do ambiente, da saúde e
da água .

3.2. Uma das principais condições prévias de desen
volvimento económico é o afastamento gradual de con
siderações de segurança para actividades « de paz », em
cujo âmbito os recursos possam ser reafectados de fins
militares para fins civis. Os planos de desenvolvimento
devem, igualmente, ser coordenados e dimensionados
para o desenvolvimento da região como um todo. Os
projectos conjuntos visariam ao aumento do nível de

vida e à criação de emprego. Por factores geográficos,
climáticos e demográficos, o sector agrícola proporcio
na-se especialmente para projectos conjuntos, desde que
levada em linha de conta a escassez de água.

3.3 .

A região — tanto do lado israelita como do

árabe — dispõe de potencial : em trabalhadores especia
lizados, em recursos minerais inexplorados e, em alguns
casos, em padrões elevados de I&DT. A combinação
destes recursos encerraria considerável potencial de de
senvolvimento acelerado. Israel, em particular, tem
muito a oferecer nas esferas da transferência de tecnolo

gia e da formação profissional.

A Comunidade considera a solidariedade econó

mica entre todos os povos da região como o fundamento
da paz, da estabilidade e do desenvolvimento no Médio
Oriente. A Comissão declara esperar que a cooperação
económica ajude a abater as barreiras entre cada país
através do desenvolvimento conjunto de recursos e de
infra-estruturas e da interdependência económica resul
tante. Desde que se iniciou a fase multilateral das nego

ciações de paz, a Comissão tem considerado que à
Comunidade cabe papel importante no apoio a projec

tos e modelos de cooperação para os países do Médio
Oriente. O Comité está disposto a dar o seu contributo
a este protagonismo da Comunidade : ver pontos 4.10

3.4.

A abertura gradual da região ao comércio pode

ria criar um mercado relativamente vasto, eliminando

as desvantagens inerentes a mercados pequenos e autoli
mitados e, a prazo mais longo, configurando pólos de
atracção do investimento externo mais potentes. Para
que tais vantagens pudessem traduzir-se na prática,
seria, porém, essencial que todos os países da região
aceitassem as regras normais do direito internacional
respeitantes ao comércio, incluindo a observância da
arbitragem de litígios.

e 4.11 infra .

3. Domínios possíveis de cooperação economica

3.1 . A falta de acção concertada dos países do Médio
Oriente em reacção a problemas que só podem ser
ou ficarão mais bem resolvidos em conjunto tolhe o

(!) JO n? C 313 de 30. 11 . 1992, p. 18.

3.5 . Uma multiplicidade de projectos conjuntos com
benefício para os países participantes poderia estimular
o crescimento e estabilizar as relações no longo prazo.
Seria geograficamente viável prever projectos que
abrangessem os países mediterrâneos e a Jordânia; do
mesmo modo, os países limítrofes dos golfos de Eilat e
de Aqaba formariam também uma zona-projecto atra
ente, especialmente se a Arábia Saudita participasse.
Outros agrupamentos se poderiam formar para projec
tos específicos .

3.6 . A agricultura e um terreno rico de potencialida
des para a cooperação económica CE-Médio Oriente,
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sobretudo pelas vantagens potenciais inerentes à com
plementaridade agroclimática que existe entre os países
das duas zonas, vantagens que implicam a possibilidade
de concertação da oferta agrícola à escala mediterrânea.
A mesma complementaridade agroclimática permite
que as diversas regiões mediterrâneas possam beneficiar
da cooperação no domínio da transferência de tecnolo
gia, mormente do abastecimento de água, da assistência
técnica e, também, na organização empresarial e dos
mercados. A longa experiência de «associativismo agrí
cola» amadurecida na Europa comunitária constitui, em
tal contexto, pressuposto essencial e ainda a valorizar.
Atenção intensa deve, no mais, ser consagrada às
regiões e sectores mais deprimidos, às zonas e segmen
tos produtivos marginais, hoje mais do que quaisquer
outros sujeitos à desertificação, assim como às pequenas
e médias empresas agrícolas, que constituem o esqueleto
económico e do emprego do sector. Neste sentido, a
acção de cooperação económica deve passar, em pri
meiro lugar, pela recuperação e valorização das técnicas
produtivas e organizativas próprias dos sectores agríco
las de base — cerealicultura e zootecnia — assim como

do património genético — animal e vegetal — seleccio
nado durante séculos pelos camponeses e pastores do
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da região. A dependencia comum de locais de captação
de água faz deste assunto um candidato clássico à
cooperação regional. Além da distribuição da água
disponível, seriam, ainda, domínios relevantes de pro
jectos conjuntos o uso racional da água pelas famílias,
pela indústria e pela agricultura, a reflorestação e a
dessalinização da água do mar, embora este último
processo tenha custos elevados.

4. Aspectos da cooperação económica no Médio
Oriente

4.1 . A cooperação economica regional depende de
serem cumpridas certas condições políticas. Mas isso

não quer dizer que deva esperar até que todos os
processos políticos tenham seguido o seu curso. A coo
peração económica deve, sim, correr em paralelo com
o processo político de paz, com isso o apoiando, por
ventura acelerando e, em fase posterior, estabilizando
(pois interesses idênticos são garante de paz).

Médio Oriente .

3.7. Entre as áreas de cooperação possíveis no sector
das matérias-primas e da energia, contar-se-iam a pros

pecção e exploração conjunta de recursos naturais, mas,
principalmente, o desenvolvimento de aplicações de
energia solar e de métodos arquitectónicos e de pro
dução consumidores de pouca energia.

3.8. No que diz respeito à infra-estrutura, o desen
volvimento da capacidade de transporte e comunicações
é, claramente, necessário à intensificação da cooperação
económica. O sector do turismo, em particular, teria a
beneficiar — tal como, aliás, beneficiaria do desmante
lamento de obstáculos administrativos. As atracções
turísticas da região passariam a poder ser comercializa
das convenientemente, livres das peias actuais.

3.9. A proximidade geográfica dos principais centros
populacionais da região torna essencial que a coope
ração económica seja acompanhada por iniciativas
ambientais conjuntas. O rastreio e prevenção da
poluição são matéria de urgência tanto no Mediterrâ
neo como no Mar Vermelho, devendo compreender

4.2. A região deve ser vista como um todo, isto é,
deve abranger não apenas o Médio Oriente no sentido
estrito, mas também os países árabes do Sudeste Medi
terrâneo, Israel, a Turquia e os países produtores de
petróleo. Em um contexto de integração regional, a
maneira de os países se agruparem poderia obedecer à
natureza do problema considerado : abastecimento de
água e sistemas de rega, comércio, turismo, agricultura,
protecção do ambiente, infra-estruturas, comunicações,
I&D, serviços médico-sociais, educação e formação,
instituições financeiras conjuntas, etc.

4.3. A politica da Comunidade na região deve ser
vista como parte da política mediterrânea, embora por
ventura alargada a Leste para integrar os países produ
tores de petróleo na cooperação, ou, pelo menos, para
associá-los, juntamente com a CE, ao esforço de pro
moção da cooperação. Todavia, os preços do petróleo
em baixa e as despesas da Guerra do Golfo reduziram
os recursos excedentários disponíveis para investimen

tos na região. É também mister que os privados invistam

na própria região, em vez de exportarem os seus capi
tais .

planos para a remoção e reciclagem de resíduos.
Também a poluição atmosférica tem de ser enfrentada.
3.10. A cooperação sanitária poderia melhorar signi
ficativamente os padrões da assistência médico-sanitá
ria e pôr toda a região em situação de beneficiar da
conjugação de recursos em pessoal médico e meios
hospitalares .
3.11 . Tem importância vital a cooperação com vista
à atenuação da falta de água, que afecta todos os países

4.4. Embora este parecer dê realce à integração e
não se detenha nas relações bilaterais, é óbvio que Israel
é um caso especial. A sua estreita afinidade com a
Europa é compreensível, atendendo à sua história, sis
tema democrático, composição étnica, força de trabalho
altamente especializada e intensas relações comerciais
com a CE .

4.4.1 . Embora sem se perderem de vista certas con
dições políticas, especialmente as relacionadas com a
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questão palestiniana, afigurar-se-ia oportuno actualizar
o acordo de 1975 com Israel, especialmente tendo em
conta que, entretanto, Israel firmou um acordo de
comércio livre de maior alcance com os países da AECL,

que brevemente ficarão associados à CE no âmbito do
Espaço Económico Europeu (EEE). O mercado israelita,
com o qual a CE tem beneficiado ultimamente de um
superavit comercial, tem, também, a sua importância
para a CE .

4.4.2.
Israel está claramente interessado em laços
estreitos com a Comunidade, sem, necessariamente,
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determinado por considerações de ordem política. A
redução das despesas militares, aspecto que é do desa
nuviamento no Médio Oriente, libertaria recursos con

sideráveis, que ficariam disponíveis para fins civis, me
lhorando, assim, indubitavelmente, a situação econó
mica dos países da região.
4.9. A CE poderia ser um dos protagonistas princi
pais do processo multilateral, não devendo hesitar em
tomar iniciativas que pudessem ajudar o processo a ir
avançando.

aspirar exclusivamente, como no passado, à qualidade
de membro do EEE . A Comunidade não deve deixar

de aproveitar esse desejo de associação estreita para
encorajar Israel a fazer progressos na cooperação regio
nal, tanto para obviar ao risco de o país continuar
isolado na região como para evitar qualquer discrimi
nação dos países árabes.

4.4.3. Israel está a tentar tirar partido da sua força
de trabalho altamente especializada para construir uma
indústria de alta tecnologia que produza para os merca
dos mundiais, ou, pelo menos, para a CE, e não para

os mercados dos países do Médio Oriente limítrofes. É,
portanto, pouco provável que, neste promissor sector, o
comércio regional adquira grande importância no
futuro imediato .

4.5 .

Não obstante, as economias do Médio Oriente

são compatíveis, pelo menos potencialmente. Falta,
contudo, poder de compra de massa, o que implicaria
que a cooperação económica tivesse que começar por
se centrar nas infra-estruturas e nas telecomunicações,
no turismo e na água. As ligações comerciais demorarão
por certo bastante a experimentarem crescimento signi
ficativo .

4.10. É aqui que entram os parceiros sociais. Devido
à sua independência política, eles estão menos sujeitos
a determinados constrangimentos políticos, podendo,
pois, agir com maior liberdade e, porventura, maior

prontidão do que os governos. Em matéria de coope
ração regional, os parceiros sociais podem oferecer a
sua experiência da Comunidade; podem ajudar com
cooperação, por exemplo em questões de normalização,
no planeamento de projectos conjuntos e no desmante
lamento de barreiras comerciais de vários tipos, na
aplicação prática dos direitos sociais e no desenvolvi
mento da segurança social em toda a região; e poderão
servir de promotores do investimento de empresas euro
peias na região, cujas perspectivas económicas seriam,
nessa altura, bem mais promissoras.

4.11 . A CE deveria conduzir um diálogo com os
países da região, tanto ao nível governamental como
de parceiros sociais, sobre o papel que os europeus
poderiam desempenhar na promoção da cooperação
regional no Médio Oriente. Se bem que, de momento,
a ideia pudesse ser prematura, o Comité não deve
perder de vista a possibilidade de convocar uma reunião
com representantes dos parceiros sociais na região.
Uma reunião recentemente ocorrida em Bruxelas entre

4.6. A Turquia, como único país vizinho, à excepção
do Egipto, a ter relações diplomáticas com Israel, deve
ser associada à cooperação regional . Os problemas de
água tornam, de qualquer maneira, fundamental que
assim seja. E também é de esperar que, com a realização
do Grande Projecto da Anatólia na segunda metade
dos anos noventa, a Turquia se venha a tornar num
importante exportador de alimentos para outros países
da região .

4.7. Israel parece estar pronto para a cooperação
económica regional, embora, para isso, fosse preciso
que o boicote árabe ao comércio entre ambas as partes
cessasse. Neste aspecto, as empresas ocidentais pode
riam exercer influência, pela maneira de organizar as
suas actividades de exportação e importação e de inves
timento. Parece dar-se já o caso de o boicote secundário
estar em afrouxamento .

4.8. A situação geopolítica e, com maior destaque, a
dissolução da União Soviética, é propícia à cooperação
regional no Médio Oriente. Conquanto muito do apro
visionamento de armas dos países do Médio Oriente
proviesse do comércio « normal », em muitos casos era

mulheres israelitas e palestinianas mostrou o que é
possível fazer, procedendo com grande sensibilidade e
discrição para com todas as partes. Contudo, pode
vir a ser difícil encontrar organizações representativas
realmente independentes do Estado numa série de
países .

4.12. O desenvolvimento da cooperação entre a
Comunidade Europeia e os países do Médio Oriente
poderá decorrer não só da consolidação do processo de
paz, como, também, do alargamento de um processo
de democratização que abarque as instituições e
também os agentes económicos e sociais de cada país.
Os interlocutores sociais que o Comité tem em vista
devem ser reflexo de uma tendência de crescimento

e expansão do pluralismo e abranger especificamente
participantes independentes. O Comité partilha as preo
cupações em matéria de democratização dos países
destinatários da cooperação comunitária já expressas
pelo Parlamento Europeu em várias ocasiões.
4.13. O Comité recorda também o seu pedido de
que os acordos de ajuda e comerciais celebrados pela
Comunidade (por exemplo sobre o SPG, Lomé, etc.)
compreendam cláusulas sociais em que fique consig
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nada a aplicação das normas laborais mínimas estabele
cidas pelas Convenções da OIT (sobre, por exemplo,
trabalho infantil, liberdade de associação, etc.). Roga
-se que fiquem consignadas nos acordos de cooperação
com os países do Médio Oriente cláusulas desse teor.

— MED-CAMPUS (cooperação entre universidades
europeias e dos países terceiros mediterrâneos),

4.14. Na lógica de fazer com que a cooperação eco
nómica desempenhe um papel convergente e enqua
drado com o processo de paz, seria útil reforçar a
intervenção comunitária nos territórios ocupados. Essa
intervenção deveria promover mais fortemente o desen

5.5 .

volvimento económico dos territórios, inclusive favore
cendo os investimentos europeus aí.

— MED-INVEST (cooperação entre empresas euro
peias e dos países terceiros mediterrâneos).
O necessário trabalho, ao nível « macro », de

identificação de complementaridades intra-regionais,
da sua conversão em projectos e do desenvolvimento
destes deveria desenrolar-se dentro de enquadramento
institucional regional [do tipo desenvolvido no âmbito
do Programa de Desenvolvimento Económico do Médio
Oriente (MEEDP)]. A Comunidade podia participar no
estabelecimento dessa instituição de desenvolvimento e

co-financiá-la lado a lado com outros países dadores.
5. Condições prévias e objectivos da cooperação
regional
5.1 . Uma das condições fundamentais para a política
comunitária para o Médio Oriente poder funcionar é
que as empresas da região vejam o seu acesso ao mer
cado comunitário melhorar. A liberalização estará bas
tante avançada, mas ainda há barreiras comerciais por
remover em sectores sensíveis, como a petroquímica,
os têxteis e a agricultura. A criação de condições de
igualdade comercial para todos os países da região
poderia ter efeito positivo na cooperação regional.

5.6. Quando for altura de pôr a cooperação regional
em prática, a Comunidade poderá contribuir com a
experiência que granjeou do estabelecimento do Mer
cado Interno e com o trabalho das instituições comuni

tárias que forem necessárias, na forma de programas
de consultoria, formação e intercâmbio.

5.7.

Como medida ancilar da cooperação econó

mica, a Comunidade deveria incentivar o intercâmbio

cultural quer na região quer com a Europa, concor
rendo, assim, para que os povos se conhecessem e
compreendessem melhor. Neste aspecto, há, especifica
mente, muitas oportunidades de actuação dos grupos
económicos e sociais .

5.2 .
A Comunidade deveria melhorar também os
seus instrumentos financeiros e outros mecanismos de

promoção da cooperação regional. Poder-se-ia, por
exemplo, encarar (a) o aumento da parte de contri
buições directas nos recursos destinados à promoção da
cooperação regional no âmbito da política mediterrânea
renovada e (b) a dilatação do arco de projectos elegíveis

5.8. Na promoção de projectos de cooperação eco
nómica, cumpre conseguir que a avaliação da oportuni
dade dos projectos a apoiar dê à receptividade social e
ambiental ponderação igual à atribuída aos critérios
económicos .

para apoio .

5.3 . Seria de identificar e, sempre que possível, pro
mover, descentralizadamente, projectos regionais na
indústria, nos serviços, na agricultura e de infra-estrutu
ras. Uma via possível seria chamar a intervir organi
zações económicas e sociais com contactos directos com
os interessados, particularmente sindicatos, organi
zações de empregadores, profissões liberais, consumi
dores, etc. Realce especial deve ser dado à participação
de pequenas e médias empresas e de cooperativas. Vale,
até, a pena, sempre que venha ao caso, promover con
tactos entre entidades da Comunidade e homólogas

suas : empresas, cidades, universidades.

5.9. No caso especifico do Médio Oriente, o estabele
cimento de interdependências económicas deverá con
tribuir para a prevenção de conflitos. Soluções conjun
tas equitativas para o problema do uso dos recursos
hídricos regionais teriam efeito idêntico.

6 . Conclusões

6.1 . O Comité, que acolheu calorosamente o apoio
comunitário ao processo de paz, solicita à Comunidade
que interceda para que sejam superados *os obstáculos
que surgiram no caminho (como a expulsão dos 400
palestinianos de Israel e o recrudescimento do terro

5.4. Os programas de cooperação descentralizada
que a Comissão está já a avançar no quadro da Política
Mediterrânea Renovada são exemplos onde podemos

rismo) ou que possam vir a surgir de futuro. Há que

encontrar soluções pacíficas, num quadro de respeito
pleno dos direitos humanos e de todas as resoluções da
ONU .

inspirar-nos . São os seguintes :

— MED-URBS (cooperação entre colectividades locais
europeias e dos países terceiros mediterrâneos),

6.2. O presente parecer parte do princípio de que o
processo de paz — o acontecimento mais esperançoso
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no Médio Oriente desde ha muitos anos — sera levado

a bom porto. A preocupação do Comité foi identificar
as vantagens económicas e sociais que, logo que resolvi
dos os problemas políticos, de costume tão coriáceos,
esperam os povos da região .
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6.5. Não ha que poupar esforços para identificar
parceiros sociais representativos com quem cooperar e,
onde não existam, encorajar o seu desenvolvimento.

6.6.

No momento oportuno, haverá que pensar

numa reunião com organizações do Médio Oriente.

6.3 . Os principais objectivos da cooperação econó
mica regional devem ser : (a) promover a eficiência
das economias; (b) estabelecer estruturas económicas e
sociais equilibradas e (c) ajudar a reduzir assimetrias
excessivas na distribuição dos rendimentos, a fim de
impedir tensões internas e externas.

6.4.

A cooperação da Comunidade com os países do

Médio Oriente deve levar em conta a decisão comunitá

ria de ligar a intervenção ao respeito dos direitos huma
nos e ao desenvolvimento da democracia, em cumpri
mento das opções contidas na Resolução do Conselho
de 28 de Novembro de 1991 sobre esta matéria.

6.7. O levantamento de todos os vestígios do boicote
árabe ao comércio com Israel seria uma medida gera
dora de confiança, como o seria que Israel deixasse

de negar aos palestinianos dos territórios ocupados a
igualdade de condições económicas e sociais e a igual
dade de acesso ao mercado israelita e aos mercados
externos .

6.8. Pela sua parte, Israel precisa de respeitar o
direito internacional no que se refere ao controle polí
tico e militar que exerce nos territórios ocupados, que
tem atraído condenação geral.

6.9. Uma vez alcançada a paz, será necessário os
países da região aceitarem que têm toda a vantagem em
enquadrar o seu desenvolvimento num âmbito regional.

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1993 .
O Presidente

do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN
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Parecer sobre os Problemas Tecnológicos de Segurança Nuclear
(93/C 73/ 12)

Em 27 de Maio de 1992, o Comité Economico e Social decidiu, nos termos do 4? parágrafo
do artigo 209 do Regimento, elaborar um parecer sobre os Problemas Tecnológicos de
Segurança Nuclear.

A Secção da Energia, dos Assuntos Nucleares e da Investigação, incumbida da preparação
dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 28 de Janeiro de 1993. Foi relator Klaus
von der Decken ( 1 ).
Na 302? reunião plenária (sessão de 28 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social

adoptou por unanimidade o parecer que segue.
1 . Introdução

1.1 . Com uma parte de cerca de 35% da produção
de energia eléctrica, o nuclear constitui uma das fontes
de energia mais importantes na Comunidade. No

ração, assim como o respectivo ciclo do combustível,
tem de se fazer em condições de segurança.

entanto, só 6 Estados-membros produzem energia
nuclear, e a níveis muito diferentes (entre 5 e 75% ).

1.6. A exploração das centrais nucleares nos países
da Europa Central e de Leste continua a suscitar gravís
simos problemas de segurança. Os países ocidentais

1.2. Esta indicação denuncia as diferenças de apre
ciação política que, mais do que em qualquer outro
domínio, existem a respeito da exploração da energia

Europeia, devem prestar-lhes assistência nos domínios
da técnica, da organização e do financiamento.

industrializados e, nomeadamente, a Comunidade

nuclear e, em última análise, da segurança nuclear e as

diferenças de receptividade pública à energia nuclear
nos diversos Estados-membros da Comunidade. Dife

1.7. Relatório da Comissão de 23 de Janeiro de 1992

rentes são, também, as condições económicas vigentes
nos diferentes países da Comunidade.

1.7.1 .

1.3 .

« Problemas Tecnológicos de Segurança Nuclear », isto

Haveria toda a conveniência em que a Comuni

dade chegasse a um mínimo de consenso quanto ao
papel futuro da energia nuclear. Tal consenso impõe

-se por numerosas razões, da realização do mercado
interno em geral e do mercado da energia em especial à
política comunitária relativamente aos países da Europa

Central e Oriental e aos países em vias de desenvolvi
mento, passando pelo desenvolvimento de uma política
energética e de uma política de protecção do ambiente

comuns [no parecer sobre « Energia e Ambiente » (2), o

Comité convidava a definir o papel da energia nuclear
no âmbito de uma estratégia comunitária de redução

A Comissão apresentou um relatório sobre os

é, sobre a aplicação da Resolução do Conselho de 22

de Julho de 1975 ( 1987-1981 ) [doe. SEC(92) 79 fin.]. O
Comité tomou conhecimento deste relatório com

grande interesse e felicita a Comissão pelo trabalho
desenvolvido .

1.7.2. O Comité lamenta, todavia, que o relatório se
limite a um exame mais ou menos formal da execução
das tarefas confiadas pelo Conselho e, por outro lado,
se limite a abordar aspectos parcelares da segurança
nuclear. Critica-se, assim :

das emissões de C02].
1.4. No entanto, o Comité não pretende tomar posi
ção, no âmbito do presente parecer, sobre aspectos
gerais da exploração da energia nuclear tais como,
por exemplo, o nível necessário e defensável da sua
contribuição para o perfil energético da Comunidade.
Concentrando-se, antes, em determinados aspectos tec

— que o relatório da Comissão se limite a dar conta
de trabalhos efectuados no passado, não incluindo
nenhuma avaliação da utilidade prática das activi
dades de I&D . O relatório não chega a nenhuma
conclusão quanto a perspectivas de futuro nem a
um plano que tenha em conta a situação actual,

nológicos prioritários da segurança nuclear, o Comité
gostaria, sim, de contribuir para o lançamento de fun
dações objectivas sobre que se possa edificar um con
senso político geral.

1.5 . Além disso, independentemente da avaliação
política que se venha a fazer da exploração da energia
nuclear, é forçoso partir da base de facto de que há e
continuará a haver por muitos anos, na Comunidade,
grande número de instalações nucleares cuja explo
(') O perito do relator foi o Professor Doutor H. Barnert, do
« Institut fiir Sicherheit und Reaktortechnik » (Instituto de
Estudo da Segurança e da Tecnologia dos Reactores) do
Centro de Investigação de Julich .

(2) JO n? C 269 de 14. 10. 1991 , p. 67.

— que o relatório se refira quase exclusivamente ao
problemas da segurança dos reactores. Os proble
mas da segurança do ciclo de combustível (regene
ração, transporte e depósito definitivo) não são pura

e simplesmente abordados, embora digam respeito
à segurança nuclear,

— afigurar-se a estrita focalização sobre problemas
puramente tecnológicos da segurança nuclear bas
tante problemática. Com efeito, deixa de parte as
repercussões na técnica de segurança ligadas às inte
racções entre segurança e receptividade, por um
lado, e segurança e rendibilidade, por outro,
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— que as profundas alterações ocorridas na Europa
Central e Oriental, bem como o dramático impacto

que tiveram em termos de segurança nuclear só « de
passagem » tenham sido abordados pelo relatório
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2.1.4. O emprego de uma técnica industrial de ele
vado potencial de risco justificar-se-á se, e só se, a
técnica de segurança for desenvolvida em contínuo num
processo de aprendizagem permanente.

da Comissão,

— que as abordagens internacionais, tais como a Con
ferência sobre a Segurança da Energia Nuclear
(« Conference on the Safety of Nuclear Power ») da
AIEA (Agência Internacional da Energia Atómica,
de Viena) de Setembro de 1991 , de que a Comuni

dade Europeia esteve, aliás, na origem, não tenham
sido , de todo, tidas em consideração.

1.8. Em Resolução sobre a « Segurança das Instalações
Nucleares nos Estados-membros da Comunidade Euro

peia » (x), o Parlamento Europeu endereçou à Comissão
numerosas exigências de intervenção. O Comité não
pode deixar de apoiar estas exigências.
2. Observações de princípio

2.1 . Condições de aplicação de uma técnica industrial

2.2. Cooperação Internacional

2.2.1 . Neste contexto, a cooperação internacional,
na sua forma actual (ver Conferência de Viena), reveste

excepcional importância, que será evocada no capítulo
3 do presente parecer. Precisamente por a técnica de
segurança continuar, como deve, a depender das autori
dades nacionais, é importantíssimo que haja infor
mação alargada e debate crítico a nível internacional,
uma das condições para assegurar a continuidade do
desenvolvimento desta técnica. O objectivo — a apoiar
com persistência — dos esforços a desenvolver —
também pela AIEA — é uma convenção-quadro inter
nacional . Importa recordar que o CES já em 1977 havia
elaborado um estudo intitulado « Código Comunitário
relativo à Segurança Nuclear » (doe . CES 484/77).

com elevado potencial de risco
2.1.1 . A segurança (ou técnica de segurança) necessá
ria a uma técnica industrial como a energia nuclear

pode e deve acompanhar a evolução e a introdução de
tal técnica . Trata-se de um processo permanente que

não se pode nunca considerar terminado. A máquina a
vapor constitui, a este respeito, um exemplo histórico.
Com efeito, no século passado, esta técnica levou à

criação, na Alemanha, de uma inspecção técnica (TUV).
Mesmo após 100 anos de aplicação industrial, é impos
sível dizer que a técnica de segurança das máquinas a
vapor chegou ao seu termo. A segurança (enquanto
técnica de segurança) é um processo de aprendizagem

permanente que dura enquanto a técnica industrial em
questão for aplicada. Este aspecto reveste particular
importância para uma técnica como a energia nuclear.
2.1.2. O fundamento mais importante de tal pro
cesso de aprendizagem é a difusão de informação espe
cializada e em profundidade sobre todas as experiên
cias, ensinamentos e, em especial , problemas e fracas
sos, a todas as pessoas e organizações interessadas nesta

tecnologia. Tal informação é condição do indispensável
debate, permanentemente aberto e, por vezes, até,
público, que passa igualmente por questionamento
crítico permanente.

2.1.3. Uma vez que se trata de uma técnica industrial
de elevado potencial destrutivo em caso de sinistro, só
até certo ponto é possível o recurso ao processo de

aprendizagem por « ensaio e erro », de tão boas provas
dadas na engenharia em geral. Este processo tem de
confinar-se aos aspectos técnicos da segurança cujas

implicações não possam ser graves. No entanto, é preci
samente a informação pormenorizada sobre os múlti
plos incidentes de menor importância que contribui de
maneira decisiva para a prevenção de acidentes mais
graves, dado que estes últimos procedem sempre da
conjunção de vários factos de menor importância.
(!) IO n? C 284 de 2. 11 . 1992, p. 111 .

2.3. Segurança das instalações nucleares nos países da
Europa Central e Oriental
2.3.1 .

Tudo o que, no decurso dos últimos anos, se

tem vindo a saber sobre o desenvolvimento da técnica

nuclear nos países da Europa Central e Oriental, ou
seja , nos antigos países socialistas, indica que o fluxo
de informações no domínio da segurança era fortemente
dificultado e, por vezes, até, sistematicamente impe
dido. Não havia lugar para debate crítico intensivo —
nem entre peritos nem na opinião pública — tão pouco
se dando o concomitante processo de aprendizagem
permanente reclamado no ponto 2.1.1 . Isto contribuiu,
certamente, de forma decisiva, para as graves deficiên
cias de segurança dos reactores de tipo soviético (abor
dadas no capítulo 4).
2.3.2.

A análise do acidente do reactor de Chernobil

efectuada pela autoridades russas e ucranianas confirma
a desastrosa influência da falta de informação. Nem
entre operadores de reactores de tipo idêntico havia
troca de experiências e informações vitais. Foi esta uma
das causas decisivas, senão a causa decisiva, do acidente
de Chernobil .

2.3.3 . Na sequencia do acidente de Chernobil e das
dramáticas transformações políticas, iniciou-se um pro
cesso de abertura do fluxo de informações e do debate,

a nível nacional e internacional, cuja importância para
a segurança é inestimável. Só por si, o carácter aberto
e público do debate deve ter ajudado consideravelmente

à tomada de consciência dos problemas de segurança
por todas as partes interessadas e provocado uma mel
horia sensível, se bem que longe de ser suficiente, da
segurança nuclear. Além disso, o processo de infor
mação e de debate serve, nacional como internacional
mente, de base para a determinação concreta das defi

ciências da segurança e para a planificação e aplicação
de medidas de saneamento (ver capítulo 4).
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3. Cooperação internacional, convenções e normas

3.1 . É indubitável que a cooperação internacional
intensiva no domínio da segurança dos reactores é
a primeira condição da exploração futura da energia
nuclear para fins de abastecimento energético, da segu
rança do abastecimento e da minoração dos problemas

— a AIEA deveria definir objectivos internacionais de
segurança para o tratamento e o depósito final de
resíduos,
— a AIEA deveria tomar concretamente todas as inicia

tivas necessárias para uma convenção-quadro inter
nacional que abrangesse todos os aspectos da segu

rança nuclear, a adoptar por todos os governos.

climáticos (efeito de estufa).

3.2.

Em resolução de 18 de Junho de 1992 (*), o

N? C 73 /67

Conselho assinalou enfaticamente a importância da
cooperação internacional e convidou os Estados-mem
bros e a Comissão a incentivarem os esforços interna
cionais . O Comité associa-se expressamente a esta cha

3.6. Uma série de recomendações feitas por ocasião
da « International Conference on the Safety of Nuclear
Power » foi já abordada pela AIEA. Entre elas, contam

mada .

— a elaboração de princípios de segurança para futu

3.3. Os grandes eixos da cooperação internacional
devem ser os seguintes : informação e debate alargado
e em profundidade sobre as experiências e os ensina
mentos recolhidos em matéria de segurança nuclear,
elaboração de uma convenção-quadro internacional e
de estratégias de urgência internacionais, consideração
mais desenvolvida dos aspectos internacionais ligados
ao tratamento e depósito final de resíduos, no que
devem ser aproveitadas todas as conclusões e ensina

- se :

ros reactores ,

— o esboço de elementos de uma convenção-quadro
internacional sobre segurança nuclear, e
— o desenvolvimento de objectivos internacionais de
segurança para o tratamento e armazenamento de
resíduos .

mentos obtidos a nível dos Estados-membros .

3.7.
O Comité, que considera a AIEA uma das insti
tuições internacionais mais importantes para a diligên

3.4. Por último, a AIEA organizou, de 2 a 6 de
Setembro de 1991 , por iniciativa dos Estados-membros

convida os Estados-membros e a Comissão a intercede

da Comunidade, uma Conferência Internacional sobre

a Segurança das Instalações Nucleares intitulada « Uma
Estratégia para o Futuro » (« International Conference
on the Safety of Nuclear Power : Strategy for the
Future »).

3.5 . O Comité considera que esta Conferência cons
titui um progresso essencial no rumo da urgentemente
necessária cooperação internacional e apoia firmemente
o caderno de reivindicações avançado na declaração
adoptada na Conferência :

— responsabilidade nacional pela segurança nuclear
nos diferentes países e pela identificação das insta
lações antigas não conformes aos critérios de segu
rança necessários, mas :

cia de aperfeiçoar a segurança nuclear a nível mundial,
rem pelo seu reforço institucional, em especial na
perspectiva da elaboração de normas e padrões e do
estatuto dos inspectores. É também urgentemente neces
sário melhorar os meios financeiros da AIEA. Só assim

a AIEA poderá desempenhar o papel central e indispen
sável que lhe compete.
3.8. O Comité chama a atenção para o facto de que,
enquanto as instalações nucleares militares, sejam de
que tipo forem, não forem tomadas em consideração,
todos os esforços desenvolvidos a nível mundial para
melhorar a segurança nuclear só poderão ser fragmentá
rios. O potencial de risco das instalações nucleares
militares é provavelmente muito superior ao das insta
lações para fins pacíficos.

— extensão dos serviços Asset e Osart (Asset : Assess

ment of Safety Significant Event Teams [Equipas de
Avaliação de Ocorrências que Afectam a Segu
rança); Osart : Operational Safety Review Teams
(Equipas de Revisão da Segurança Operacional)],
oferecidos pela AIEA, a fim de se aferirem todas as
instalações em actividade,
— a AIEA deveria tomar a iniciativa da definição de
um conjunto, reconhecido por todos, de exigências
mínimas para as instalações antigas e, se fosse caso
disso, ajudar em análises de segurança,
— a AIEA deveria promover trocas de informação e
de experiência bem como a informação do público,
— a AIEA deveria começar com a elaboração progres
siva de um catálogo de critérios de segurança para
futuros reactores,

í 1 ) JOn?C 172 de 8. 7. 1992.

3.9. A segurança do desmantelamento das armas
nucleares (no âmbito, por exemplo, do Start II) e a
utilização segura e judiciosa das reservas de tais armas
para a produção de energia constituirão decerto um
problema específico .

4. O sector nuclear dos países da Europa Central e
Oriental : situação e perspectivas de cooperação
4.1 . Importância da energia nuclear nos países da
Europa Central e Oriental
4.1.1 .

A contribuição da energia nuclear para o abas

tecimento em electricidade dos países da Europa Cen
tral e Oriental é considerável. As percentagens de elec
tricidade produzida a partir do nuclear nesses países
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são as seguintes (por ordem decrescente): Hungria,
51 % , Bulgária, 36 % , Checoslováquia, 28 % e ex-URSS
12% . A reduzida percentagem da ex-União Soviética
não tem em conta o facto de a maior parte das centrais
serem exploradas na parte europeia. Levando-o em
linha de conta, o peso da economia do nuclear aumenta
para cada região : 33 % no sistema energético do Noro
este, 22% no sistema energético do Centro e 17% no
sistema energético da Bacia do Volga.
4.1.2.

Nos países da Europa Central e Oriental, estão

em funcionamento 68 centrais nucleares, e 21 outras

estão em construção. Alguns grupos geradores de algu
mas centrais estão desactivados, caso de Greifswald 1

a 4 (os projectos Greifswald 5 a 8, em fase de construção
e/ou recepção foram descontinuados). Além disso, o
grupo 4 da central de Chernobil, inteiramente destruído
pela catástrofe, suscita problemas técnicos de segu
rança .

4.1.3. A título de comparação, a parte de energia
nuclear na produção mundial de electricidade é de cerca
de 17% . Existem no mundo cerca de 424 centrais

nucleares em exploração e 72 em construção .

4.2. Acções com vista à melhoria da segurança
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rança nas Instalações Nucleares intitulada « Strategy
for the Future » (Uma Estratégia para o Futuro), a ex
-URSS pediu à Agência Internacional de Energia Ató
mica (AIEA) que procedesse a um controlo da segurança
dos reactores RBMK .

4.2.5.

A « World Association of Nuclear Operators »

(WANO) foi criada há três anos em Moscovo com o
objectivo de aumentar a segurança e a fiabilidade das
instalações nucleares à escala mundial através de troca

intensiva de experiências e de cooperação acrescida
entre todos os operadores. A WANO lançou agora um
programa de assistência destinado às centrais nucleares
exploradas na Europa Central e Oriental .
4.2.6.

Também há, além disso, acções emanadas da

ex-URSS e levadas a cabo num contexto bilateral e,

ainda, acções em cada país.
4.2.7. Uma das principais conclusões da Conferência
Internacional sobre a Segurança nas Instalações Nuclea
res foi a de que os organismos de exploração e as
autoridades nacionais deveriam repertoriar as insta
lações nucleares que não apresentassem o elevado grau
de segurança da vasta maioria das centrais exploradas
e proceder a melhorias com a ajuda da comunidade
internacional .

4.2.1 . As transformações políticas verificadas na
Europa Central e Oriental fizeram intensificar o debate
sobre segurança nuclear nesta parte da Europa, debate
já precocemente posto em marcha pela catástrofe de
Chernobil (reactor n? 4) de 26 de Abril de 1986.

4.2.2. Os promotores de acções de melhoria da segu
rança no contexto internacional são, nomeadamente, a
Comunidade Europeia ( CE), a Agência Internacional
de Energia Atómica (AIEA) e outras organizações que
exercem funções operacionais, como a « World Associa
tion of Nuclear Operators » (WANO , Associação Mun
dial dos Operadores de Centrais Nucleares).
4.2.3 . Em 1990, 1991 e 1992, a Comunidade Europeia
desbloqueou, no âmbito do programa de assistência
Phare (Polónia, Hungria, Assistência e Reconstrução
Económica ), ajudas na ordem de 45 milhões de ecus
para estudos no sector energia/ambiente com vista à
melhoria da segurança dos reactores nucleares nos
países da Europa Central e Oriental. Para a realização
destes projectos, a Comunidade obteve o apoio dos

operadores de reactores de água pressurizada destes
países e a colaboração da WANO. Além disso, a CE
estabeleceu em 1981 o programa Tacis (Technical Assis
tance to Commonwealth of Independent States), que
previa assistência às medidas de melhoria da segurança
dos reactores na ex-União Soviética . Este programa
cobriu, até agora, despesas no valor de 54 milhões de
ecus, dos quais 40 para a melhoria da segurança dos
reactores explorados e 14 para ajuda aos serviços de
homologação .
4.2.4.
Com as transformações na Europa de Leste, a
Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) veio
a receber solicitações de diversos países da região em
matéria de reapetrechamento das respectivas centrais .
Além disso, na Conferência Internacional sobre a Segu

4.3 . Primeiros

resultados :

grandes

necessidades,

acções urgentes

4.3.1 . Os

reactores

RBMK

( do

tipo

« Chernobil »)

4.3.1.1 .
So ha em exploração centrais dotadas de
reactores do tipo RBMK (RBMK : abreviatura russa
que significa reactor de alto rendimento de tipo canal)
no território da ex-União Soviética . No total, contam

-se 16 grupos (com excepção das pequenas instalações
protótipo) repartidos por 5 locais : Chernobil (Ucrânia),
Ignalina (Lituânia ), Kursk, São Petersburgo, e Smo
lensk. Há mais 4 grupos em construção. Os dois grupos
de Ignalina têm uma potência de 1380 MWe cada
(líquida), os outros de 925 MWe cada (líquida).
4.3.1.2.

O reactor do tipo RBMK ficou tristemente

célebre com a catástrofe ocorrida em 26 de Abril de

1986 no grupo n? 4 em Chernobil na Ucrânia. Entre as
múltiplas consequências negativas do acidente, há que
lamentar, sobretudo, as numerosas vidas humanas pos
tas em risco e a contaminação de extensas zonas . As
causas e as consequências desta catástrofe continuam a
ser objecto de investigação. Segundo as últimas conclu
sões sobre o desenrolar do acidente, um fenómeno

destabilizador provocou duas explosões e projecção
para o exterior de materiais provenientes do reactor. O
grupo n? 2 de Chernobil foi também desactivado após
um incêndio no grupo turbo-alternador. O Parlamento
ucraniano decidiu depois desactivar, em 1993, a explo
ração dos outros dois grupos da central de Chernobil.

4.3.1.3 . No âmbito do programa comunitário Tacis,
estão previstas, nomeadamente, avaliações para deter
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minar o papel dos reactores RBMK no abastecimento

de electricidade — visto no seu conjunto — da Fede
ração da Rússia, da Lituânia e da Ucrânia. A desacti

vação deste tipo de reactor é uma das opções políticas
actualmente encaradas . Além disso, está previsto proce
der a uma verificação por etapas dos reactores RBMK
com vista a uma avaliação imparcial da sua segurança
de exploração nos países em questão.
4.3.1.4.

De 6 a 10 de Abril de 1992, reaíizou-se, no

âmbito da AIEA, a reunião do Comité Técnico « Safety
of RBMK Reactors » (segurança dos reactores RBMK).

Nela participaram os representantes da Federação da
Rússia, da Lituânia, da Ucrânia e de 6 países da Europa,
bem como da CE e da AIEA . A reunião tinha como

objectivo discutir um projecto internacional intitulado
« Safety Design Solutions and Operations of NPP's and
RBMK reactors » (soluções relativas à segurança e

exploração das centrais nucleares com reactores
RBMK ).

4.3.1.5.

Da reunião resultaram as seguintes conclu
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4.3.2.3 . Os estudos da Agência Internacional da
Energia Atómica sobre o nível de segurança dos reacto
res de concepção soviética começaram com o tipo
WWER-440, modelo 230. Há, já redigido, um relatório
exaustivo. No total, identificaram-se cerca de 1 300

« Specific Safety Concern Items » (aspectos específicos
de segurança), que foram agrupados numa centena de
« Issues of Safety Concern » (problemas de segurança )
distribuídos por quatro categorias de urgência :
1 ) A categoria « acção imediata necessária » (Imme
diate action is required, categoria IV) agrupa 15
« Issues of Safety Concern ».
2) A categoria « modificações imediatas necessárias »
(Immediate corrective action is necessary, categoria
III) agrupa 45 « Issues of Safety Cõncern ».
3) A categoria « acção necessária » (Action is required,
categoria II) agrupa 32 « Issues of Safety Concern ».
4) A categoria « solução de problemas de prioridade
superior » (Action to resolve higher priority issues ,
categoria I) agrupa 5 « Issues of Safety Concern ».

sões : que as acções da AIEA, da CE e do Banco Mundial
sejam coordenadas num secretariado de ligação,
ficando entendido que a responsabilidade pela segu
rança da exploração dos reactores continua a ser dos
países operadores. O ponto de partida mais importante

4.3.2.4. A este respeito, importa precisar que grande
número de « Issues of Safety Concern » da categoria
mais elevada « acção imediata necessária » (Immediate
action is required, Categoria IV) têm que ver com risco
de acidente por ruptura catastrófica das cubas devida a
fragilização do material e com os sistemas de condutas .

gadas da segurança. Com base em listas de acções
urgentes apresentadas, na reunião, pelos países opera
dores, tem agora de ser elaborado um programa inter

4.3.2.5 . Estes mesmos elementos desempenharam
um papel importante no encerramento dos grupos da

seria uma análise global da segurança. Atribuir-se-ia,
ainda, grande prioridade à ajuda às instâncias encarre

nacional com vista à melhoria tão imediata quanto

possível da segurança dos reactores RBMK. Foi recla

central de Greifswald, num dos novos lànder da Repú
blica Federal da Alemanha .

reactores RBMK .

4.3.2.6. Segundo fontes russas (V.A. Sidorenko),
estão a ser tomadas medidas contra a fragilização das

4.3.1.6.

mento).

mada a elaboração de um projecto da AIEA para os

Começaram, ainda, a correr programas de

cubas dos reactores (tratamento térmico de recozi

assistência bilaterais, nomeadamente entre a Suécia e a
Lituânia .

4.3 . 1 .7 .

4.4. Primeiras avaliações das necessidades de investi

-Ministro da Energia Atómica da Federação Russa,
Sidorenko, foram efectuados diversos melhoramentos
aos reactores RBMK, na Federação da Rússia . Não
existe uma sinopse exacta de quais foram os reactores

em questão e quais as medidas técnicas exactamente
adoptadas.

4.4.1 .

O montante dos investimentos necessários

para a melhoria da segurança dos reactores de concep
ção soviética foi, entretanto, objecto de uma primeira
avaliação, que foi dada a conhecer numa conferência
de imprensa do Foratom em 17 de Julho de 1992 em
Bona .

4.3.2. Os reactores de água pressurizada
de concepção soviética WWER
4.3.2.1 .

mento

Entretanto, segundo relatou o Primeiro Vice

Actualmente, há em funcionamento nos

países da Europa Central e Oriental 44 reactores de
água pressurizada de concepção soviética do tipo

WWER (reactor energético água-água), estando em
construção 21 de grande potência .
4.3.2.2. É hábito distinguir três tipos ou gerações de
reactores de água pressurizada WWER de concepção
soviética. Estes tipos ou gerações e o número de grupos
que equipam são os seguintes :
1 ) WWER-440, modelo 230 : 10 grupos geradores
2) WWER-440, modelo 213 : 16 grupos e
3) WWER- 1000 : 18 grupos.

4.4.2. Considerou-se que as necessidades de investi
mento nos reactores RBMK e WWER (com desacti
vação sucessiva das centrais RBMK, mais antigas) se
situam entre 6,7 e 8 mil milhões de ecus. Além disso,

foi chamada a atenção para o facto de estas verbas
não poderem ser arrecadadas pelos países interessados
sozinhos, dada a suas possibilidades económicas e
técnicas .

4.4.3.

Assim, sem ter em conta prestações nacionais

nem custos de desactivação ou resultantes de paragens
da exploração e de atrasos na construção, prevê-se uma
necessidade de divisas de 2 a 2,5 mil milhões de ecus

para a importação de equipamentos indispensáveis
(sobretudo de tecnologia de controle moderna, ociden
tal), repartidos da seguinte forma :
— instalações em exploração, cerca de 1,5 a 1,75 mil
milhões de ecus e
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— instalações em construção, cerca de 0,55 a 0,75 mil
milhões de ecus .

4.4.4.

15 . 3 . 93

aqui pode vir ao caso usar pressão internacional para
conseguir clarificação rápida das competências em
matéria de segurança nuclear nos Estados .

Além disso, foi salientado o facto de os cerca

de 50 milhões de ecus a fundo perdido postos à disposi
ção pela CE ao abrigo dos programas Phare e Tacis
serem absolutamente insuficientes para efectuar, ainda
que de forma aproximada, os trabalhos necessários. A
solução esboçada preconiza a concessão imediata de
financiamentos importantes, que tornem, também, e
sobretudo, possível o reapetrechamento em material .

4.5.6. Todos os programas de assistência abrangem
uma vasta gama de tarefas :
— pessoal de apoio ao apetrechamento dos serviços de
homologação,
— melhorar a segurança de exploração, nomeada
mente èm matéria de formação das equipas opera
cionais,

4.5 . Conclusões sobre a situação em matéria de segu

rança nuclear nos países da Europa Central e
Oriental

4.5.1 .
A barragem à informação no domínio da segu
rança dos reactores e a coarctação do debate crítico
intensivo tanto entre especialistas a nível nacional e
internacional como entre o grande público contam-se
entre os factores decisivos das consideráveis deficiências

de segurança dos reactores de concepção soviética.
4.5.2. Na sequência do acidente de Chernobil, mas,
sobretudo, por causa das transformações políticas
ocorridas na Europa Central e Oriental, esta situação
modificou-se radicalmente. A difusão de informação e
o debate crítico constituem só por si um ganho de
segurança não negligenciável, embora ainda insuficie
nte. Sobretudo, porém, representa uma boa base para
todos os programas futuros de assistência, urgente
mente necessários .

4.5.3 . Foi já lançada uma série de programas de
assistência, internacionais e bilaterais, nos quais com
participam organizações internacionais como a CE, a
AIEA e WANO . Com os poucos meios disponíveis, o
trabalho que tem sido efectuado, nalguns casos de
excelente qualidade, poderá servir de base a programas
de assistência mais alargados; já teve, porém, conse

quências directas, nomeadamente em acções de « pronto
socorro », como aconteceu na Bulgária. Mas face ao
globalmente necessário, não se pode falar de mais do
que primeiros passos .

4.5.4. Qualquer programa de assistência deve ter em
conta dois princípios fundamentais :

— a segurança nuclear é e continuará a ser da responsa
bilidade dos países operadores,

— a ajuda prestada só pode, e deve, ser ajuda à reso
lução autónoma dos problemas pelos próprios afec
tados .

A aplicação destas medidas deve ser, se necessário,
apoiada por pressão política internacional.
4.5.5. Os programas iniciados revelaram um outro
obstáculo : a falta de clareza quanto às competências
em matéria de segurança nuclear nos novos Estados
em formação, que dá lugar a alterações frequentes de
interlocutores no âmbito das negociações. Também

— análise da segurança dos diversos tipos de reactores
e de cada reactor em particular,
— actividades de I&D específicas viradas para a adap
tação de programas informáticos e de análises pro
babilísticas de segurança à determinação de pontos
fracos nos sistemas de reactores e para estudos
específicos de mecânica de fractura,
— estudos individualizados das centrais nucleares

quanto à importância para a segurança de abasteci
mento do Estado ou região, tendo em conta aspectos
económicos e macroeconómicos e as possibilidades
de fornecimento alternativo de energia para suprir
as centrais menos seguras,

— modernização das instalações nucleares segundo
uma lista de prioridades .
4.5.7. Todas estas medidas de urgência necessárias
só poderão ser postas em prática com meios financeiros
suficientes. Mas apesar de todos os debates e decla

rações de boa vontade feitos nas reuniões do Grupo
dos 24 e na Cimeira de Munique do G7, a questão do
financiamento dos programas de assistência continua,
em grande parte, sem solução ou sem compromissos.

É uma tarefa importante e de primeira necessidade que

os países industrializados, bem como a Comunidade
Europeia e as instituições financeiras e internacionais,
têm de assumir .

4.5.8 .

Em resumo, os programas de assistência são

acolhidos favoravelmente; o prosseguimento destes pro
gramas merece apoio veemente; e preconiza-se a sua

intensificação. Mas é na sua realização na prática que
há, sobretudo, que insistir. O Conselho e a Comissão
deveriam sentir-se responsáveis pela organização do
financiamento, qualquer que seja a proveniência.

5. Exigências técnicas de segurança para centrais
nucleares futuras

5.1 . A energia nuclear é uma das fontes de energia
importantes para a produção de electricidade tanto
ao nível mundial como na Comunidade ( 17% a nível
mundial, 35% a nível comunitário).
5.2.
A energia nuclear atravessa, actualmente, no
mundo, uma fase crítica . Não existe, praticamente,
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nenhum projecto de construção de centrais nos países
industrializados, com excepção do Japão e da Coreia,
para depois de 1995 . As razões são múltiplas. A causa
principal está certamente na falta de receptividade polí
tica, que se explica nomeadamente pelo acidente de
Chernobil, mas também pelos problemas de segurança
que os reactores de concepção soviética apresentam.
5.3 . A questão está em saber que exigências as futu
ras centrais nucleares deverão respeitar em termos de
segurança, a fim de que a energia nuclear possa contri
buir de maneira substancial para o abastecimento
energético, a segurança do abastecimento e a minoração
dos problemas climáticos (efeito de estufa).

5.4. Graças à constante evolução da segurança dos
reactores, atingiu-se hoje, nos países ocidentais indus
trializados, um elevado nível de segurança das insta
lações nucleares. No entanto, é absolutamente necessá
rio, de acordo com as observações enunciadas nos

capítulos 2 e 3, continuar incessantemente a desenvol
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5.8 .
O objectivo de tal evolução seria o aumento da
segurança até ao ponto de as medidas de protecção
actualmente previstas em caso de catástrofe poderem
ser dispensadas (refúgio no interior de edifícios, eva
cuação, transferência rápida da população, transferên
cia no decurso dos meses seguintes, descontaminação e
proibição provisória de consumo de produtos agrícolas
locais).

5.9. Exigência importante a satisfazer pelas futuras
instalações nucleares é a de simplificação considerável
da exploração e manutenção. Tal simplificação contri
buiriá grandemente para a segurança e ajudaria, nomea
damente, os pequenos países e os países industrialmente
menos avançados a constituírem número suficiente de
equipas de exploração e de manutenção qualificadas.

5.10. Embora a questão do potencial de risco dos
reactores nucleares revista importância capital, é impe
rativo solucionar também, com urgência, os problemas
do ciclo do combustível, ou seja, do tratamento e do
armazenamento final dos resíduos. Há, ainda, uma série

ver a segurança dos reactores .

de questões sem resposta suficientemente clara para
suscitar confiança suficiente na opinião pública.

5.5 . Importa igualmente que a energia nuclear gran
jeie (volte a granjear) receptividade política, ou seja,
confiança. Por essa razão, será preciso desenvolver,

5.11 . De um modo geral, serão necessários esforços
importantes de I&D no domínio da segurança nuclear.

como aliás o exige o Conselho (cf. ponto 6.5), novas
ideias para as futuras gerações de reactores, que impor
tem em diminuição sensível do risco, nomeadamente
dos riscos ligados a acidentes de grandes proporções.

6. Actividades da I&D no domínio da segurança

5.6. Os objectivos de tal orientação, que deve recor
rer, tanto quanto possível, a características de segurança

6.1 . No capítulo 2, estabeleceu-se ser a segurança
um processo de aprendizagem constante que perdura
enquanto a técnica industrial em questão é aplicada .
Para além de informação e de debate alargados e em
profundidade sobre todos os ensinamentos e experiên
cias recolhidos, é elemento fundamental de tal processo

inerentes, ou « intrínsecas », deveriam ser os seguintes :

— diminuição da probabilidade de grandes sinistros

nuclear

actividade de I&D à altura .

e/ou

— diminuição do impacto de grandes sinistros.
Convém fixar limites superiores apropriados para
ambas as categorias de riscos.

6.2. Além disso, as exigências técnicas de segurança
a colocar aos reactores futuros abordadas no capítulo 5,
em parte ligadas a problemas de receptividade, só
podem ser satisfeitas a partir de trabalhos de I&D .
6.3 .

5.7. Para atingir esses objectivos, estão em estudo
duas abordagens fundamentais :
— em primeiro lugar, a partir da experiência acumu

Também no domínio do tratamento e armaze

nagem definitiva de resíduos — embora um certo
número de países possua vastos conhecimentos na
matéria — os trabalhos de I&D permitirão extrair e,
sobretudo, consolidar novos conhecimentos que garan
tam, no futuro, a segurança do depósito final.

lada com os reactores actuais, reduzir sensivelmente

a probabilidade de grandes sinistros (por exemplo,
fusão do núcleo) ou a probabilidade de grande
impacto ambiental através de uma concepção mais
elaborada da técnica de segurança e de equipamen
tos e medidas suplementares neste domínio,
— em segundo lugar, tornar naturalmente impossível
a emergência de grandes sinistros (por exemplo,
fusão do núcleo) graças a reactores de concepção
nova , já hoje existente. Isto permitiria limitar o
impacto de sinistros, mesmo graves, ao edifício da
central .

6.4. Por último, ainda é grande a carência de investi
gação em matéria de radioprotecção, nomeadamente
no que respeita ao impacto sobre a saúde de doses
limitadas de raios ionizantes. No parecer sobre a pro

posta do Conselho que adopta um programa específico

sobre investigação e desenvolvimento tecnológico no
domínio da segurança da fusão nuclear ( 1990-1994) (*),

( i ) JO n?C 69 de 18 . 3 . 1991 .
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o Comité protestara contra a redução drástica do res
pectivo programa de I&D pela Comissão. A verdade é
que são esses trabalhos de investigação um dos funda
mentos dos trabalhos da ICRP (Comissão Internacional
de Protecção contra as Radiações), com incidências
muito concretas sobre a planificação e aplicação de
medidas em caso de acidente e sobre a utilização de
raios ionizantes nos domínios médico e industrial .
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7. Sinopse das principais conclusões
7.1 . A energia nuclear e uma das fontes de energia
mais importantes para a produção de electricidade na
Comunidade; alguns dos Estados-membros dependem
mesmo em alto grau desta fonte de energia. As apre
ciações políticas são, no entanto, muito diferentes de

Estado-membro para Estado-membro da Comunidade,
especiàlmente quanto à segurança .

6.5 . Na sua resolução relativa aos problemas tecno
lógicos de segurança nuclear, adoptado em 18 de Junho
de 1992, o Conselho declarava, nomeadamente :
« O Conselho

3 . REAFIRMA a importância do progresso tec
nológico para a segurança das instalações nucleares
e, por conseguinte, CONVIDA os Estados-membros
e a Comissão a prosseguirem e reforçarem a sua
concertação mediante acções conjuntas significati

vas no que diz respeito aos problemas fundamentais
de segurança. Assim, o Conselho salienta a impor
tância fundamental da investigação e da inovação

7.2. A segurança (ou seja, a técnica de segurança),
num domínio de técnica industrial como o é a energia
nuclear, é um processo de aprendizagem constante. Este
processo só pode funcionar com base em informação e
debate alargados, em profundidade e sem obstáculos,
a nível nacional e internacional, sobre o conjunto das
experiências e ensinamentos e, em particular, sobre os
problemas e fracassos. Este processo deve englobar
todas as pessoas e organizações que têm que ver com
esta técnica industrial, bem como o grande público.

tecnológica em matéria de segurança nuclear e a
necessidade de prosseguir e alargar acções empreen
didas na Comunidade incluindo o estudo de futuras

gerações de reactores. Estas acções podem, na
medida do possível, ser alargadas a países terceiros,
nomeadamente aos países da Europa Central e
Oriental incluindo as repúblicas da ex-URSS. »

6.6. O Comité não compreende por que razão, em
tais condições, a Comissão reduziu tão drasticamente

7.3 .

O Comité convida os Estados-membros e a

Comissão a baterem-se com veemência pelo reforço
institucional da AIEA, em especial, na elaboração de
normas e padrões e no estatuto dos inspectores. É
igualmente urgente melhorar os meios financeiros da
AIEA. Só assim esta última poderá desempenhar o
papel central indispensável que lhe compete no esforço
mundial de aperfeiçoamento da segurança nuclear.

os programas de I&D em matéria de segurança nuclear
e de radioprotecção no decurso dos últimos anos, isto

paralelamente a uma redução substancial da maior
parte dos programas nacionais. O Comité tem-se ulti
mamente exprimido, com insistência, sobre o problema
em diversos pareceres (sobre o Programa específico de
I&DT no domínio da segurança da cisão nuclear ( 1990
- 1994) (*) e sobre o Programa de acção do CCI ( 1992

7.4. A falta de segurança das instalações nucleares
nos países da Europa Central e Oriental torna urgentes
acções de grande envergadura, especialmente finan
ceira. Convida-se a Comissão a responsabilizar-se pela
organização do financiamento dos programas.

- 1994) (2).

6.7.

O Comité chama a atenção para o facto de que

o desenvolvimento constante do saber-fazer baseado

em actividades de I&D bem assentes com què a Comu

nidade pode e deve contribuir internacionalmente é

um elemento essencial da cooperação em matéria de

elaboração de convenções internacionais, de normas e
de padrões (ver capítulo 3).

7.5 . A receptividade política à energia nuclear, ou
seja, a confiança, só pode ser recuperada se nos projec
tos de gerações futuras de reactores ficar demonstrada
redução sensível do risco, especialmente do risco ligado
aos grandes sinistros. Isto só será possível quer por
reapetrechamento com nova aparelhagem de segurança,
baseado na experiência acumulada com os reactores
actuais, que permita reduzir a probabilidade de grandes

promissos internacionais.

sinistros ou de grande impacto local, quer por novas
fórmulas, que hoje já existem, que, pela sua natureza,
impossibilitem grandes sinistros (« inherent safety »). É
também de atribuir grande importância ao problema do
tratamento e do depósito final de resíduos; é imperativo
dar-lhes com urgência uma solução . Ainda há, neste
domínio, uma série de respostas por dar, respostas
que têm de ser suficientemente inequívocas para que a
opinião pública possa ganhar a confiança necessária.

(>) JO n? C 69 de 18 . 3. 1991, p. 33 .
(2) JO n? C 49 de 24. 2. 1992, p. 16.

7.6. A política de redução drastica dos programas
de I&D no domínio da segurança nuclear da Comissão

6.8 . Por último, o Comité estabelece uma ligação
directa entre a formação e as actividades de I&D .

A formação padecerá da falta de programas de I&D
adequados, com risco de penúria de especialistas que
assegurem exploração segura das instalações nucleares
e estejam disponíveis para responder aos múltiplos com
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é inaceitável, além de contrária à Resolução do Conselho de 18 de Junho de 1992. O Comité convida a

N° C 73/73

Comissão a assumir as consequências que do facto
resultam .

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1993 .
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa a um mecanismo de monitorização
das emissões comunitárias de CO, e de outros gases responsáveis pelo efeito de estufa
(93/C 73 / 13 )

O Conselho decidiu, em 22 de Junho de 1992, consultar, ao abrigo do disposto no artigo
130? S do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada.

A Secção do Ambiente, da Saúde Pública e do Consumo, encarregada da preparação dos
correspondentes trabalhos do Comité, emitiu parecer em 5 de Janeiro de 1993. Foi relator
A. Silva .

Na 302? reunião plenária (sessão de 28 de Janeiro de 1993), o Comité Económico e Social
adoptou, por ampla maioria , com quatro abstenções, o presente parecer .
1 . Preâmbulo — Antecedentes

1.1 .

A proposta de um mecanismo de monitorização

das emissões de C02 e de outros gases responsáveis

pelo efeito de estufa, para ser adequadamente apreciada
em todas as suas implicações, deve ser examinada :
— no quadro das posições e deliberações precedentes
da CEE sobre a matéria, em particular, do compro
misso assumido pelo Conselho « Energia/
Ambiente » de 29 de Outubro de 1990 de estabilizar,

no ano 2000, as emissões de C02 nos níveis de 1990,
— tendo em conta os actuais níveis de emissão e as

tendências que se desenham para os próximos anos,
— em estreita relação com a evolução do debate sobre
este tema a nível internacional, com o aperfeiçoa
mento e a harmonização dos métodos de monitori
zação e de medição a nível nacional e a nível euro
internacional, bem como com a disponibilidade e o
empenho dos Estados-membros e de outras partes
em causa, inclusivamente das categorias socioeco
nómicas directamente envolvidas ,

— no quadro, embora na sua especificidade, da Estra
tégia Comunitária para Limitar as Emissões de Dió
xido de Carbono e Melhorar a Eficiência Energética,
proposta pela Comissão, de que faz parte, além dos
programas SAVE e Altener, a eventual adopção de
medidas fiscais ( 1 ).
1.2. O Comité sempre tem apoiado e aprecia a inves
tigação e o notável trabalho até agora desenvolvido
neste campo, as experiências positivas realizadas, os
importantes dados e avaliações elaborados, o esforço
para superar as dificuldades encontradas e as diferenças
de posição concertando medidas comuns . Isso mostra
à evidência que os grandes atrasos verificados se devem

quer à complexidade do problema quer ao desacordo
ainda existente entre os Estados-membros e os diversos

sectores quanto às medidas comuns ou diferenciadas a

que se deve recorrer, tendo em conta tanto as diferenças
de nível de desenvolvimento e de poluição como a
(!) Does . SEC(91 ) 1744 final, COM(92) 246 final , COM(92.) 180,
182, 226 final .
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necessidade de uma equitativa repartição dos encargos
e das vantagens. Saúda-se, pois, a presente proposta
enquanto contributo importante para os ultrapassar
com medidas, acções e intervenções eficazes, coordena
das e integradas .

2. Actualidade e conteúdo fundamental da proposta
2.1 .

O período em que a proposta em apreço foi

preparada e está a ser debatida coincidiu :
1 ) no tocante ao esforço a realizar e aos custos a

suportar nos vários países, com a acentuação do
debate sobre o efeito de estufa , mas também com a

aproximação das posições a nível quer comunitário
quer internacional;
2) com a determinação de alguns procedimentos,
soluções , tempos e prazos, constantes da proposta,
os quais tornam mais fácil a sua aceitação e apli
cação pelos Estados-membros;
3) com o debate, o esclarecimento e a sensibilização

da opinião pública a nível internacional sobre este
tema, antes, durante e depois da Conferência do
Rio .

2.2. A Comunidade fixa-se, através de um paçote de
medidas que engloba o mecanismo de monitorização,
o objectivo mínimo e atingível de garantir, até ao ano
2000, na CEE na sua globalidade, a estabilização das

emissões de C02 e de outras emissões de gases responsá

veis pelo efeito de estufa nos níveis de 1990. Este com
promisso insere-se no contexto da Convenção sobre as
Alterações Climáticas, assinada no Rio de Janeiro e
recentemente ratificada pelos EUA .

15 . 3 . 93

3. Emissões de C02 e de outros gases responsáveis
pelo efeito de estufa na Europa e no mundo : dados
e avaliações

3.1 . Efeito de estufa e influência no clima
O dióxido de carbono aumentou, no mundo, 20 % nos
últimos dez anos . Em aumento estão, também, os outros
gases responsáveis pelo efeito de estufa (metano, dióxi

dos de azoto e clorofluorcarbonos), o que influi na
temperatura da Terra. Segundo o IPCC (« Intergovern
mental Panei on Climate Change »), a temperatura
aumentou, nos últimos cem anos, entre 0,3° e 0,6°.

Com a duplicação do dióxido de carbono nos próximos
decénios, ela poderá aumentar ainda entre 1,5° e 4,5°,
com consequências muito graves.

3.2. Emissões de C02 por país e por grupo de países
Em 1989, as emissões de C02 representavam 61 % dos

gases responsáveis pelo efeito de estufa . A CEE era
responsável por 13 % das emissões, os Estados Unidos
da América por 23 % , a Europa Central e Oriental por

25% , o Japão por 5% í 1 ). Segundo as previsões mais
recentes, no período de 1990 a 2000, a não haver qual

quer intervenção, as emissões de C02 aumentarão

13,5% (2), provavelmente. Entre 1986 e 1990 as emis
sões, na CEE, aumentaram 4% , depois de terem estabi

lizado de 1970 a 1985 (3). Estas variações reflectem,
sobretudo, a evolução dos preços do petróleo.

3.3. Relação população-recursos-emissões de C02
20 % da população mundial consome 80 % dos recursos
e produz 80% da poluição. São os países mais industria
lizados quem mais contribui para o efeito de estufa . Os
EUA, com 5% da população mundial, utilizam 25%
da energia e emitem 23% do dióxido de carbono . A

índia, com 16 % da população do planeta, possui ape
2.3 . A Comissão baseia-se, principalmente, quer em
experiências efectuadas durante anos (por exemplo, o
programa Corine para a recolha, a coordenação e a
harmonização de dados) quer nas estatísticas elabora
das pelo Eurostat e nos respectivos resultados, bem
como nos trabalhos de harmonização dos métodos no
quadro da OCDE e do IPCC. Segundo a proposta
em apreço, são cinco os componentes essenciais do
mecanismo de monitorização :

1 ) os programas nacionais, que deverão ser elaborados
directamente pelos Estados-membros;
2) a avaliação dos planos nacionais, que será realizada
pela Comissão com base no acordo de estabilização;
3) o acompanhamento da aplicação dos programas
nacionais mediante um sistema de comunicação de
dados;

4) a elaboração de um inventário das emissões de gases
responsáveis pelo efeito de estufa;
5) a criação de um comité consultivo composto por

representantes dos Estados-membros.

nas 1 % das suas riquezas, utiliza 3 % da energia e emite
3 % do dióxido de carbono. Importa ter presente a
dinâmica e prever que os países em desenvolvimento
rapidamente aumentarão as respectivas emissões em
função do crescimento do consumo energético. Dentro
de 30 ou 40 anos, a utilização do carvão como fonte
energética para apoiar o crescimento económico da

China poderá, por si só, fazer duplicar as emissões
de dióxido de carbono da responsabilidade dos seres
humanos, ainda que as quantidades emitidas per capita
continuem a ser largamente inferiores às de países como
a Itália ou a França.

4. Observações e apreciações na generalidade

4.1 .

O Comité apoia, com a ressalva das observações

que se seguem, a proposta em exame, tendo em conta

as seguintes apreciações e motivos que lhes estão na
base .

(') Fonte : Doe. SECÍ91 ) 1744 final.

(2) « Energy in Europe : A view to the future » (September 1992),
CCE — DG XVII .

r ) Eurostat, « Environment Statistics », 1989.
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4.2. Acção comunitaria

4.2.1 .
No que diz respeito à opção pela limitação
das emissões, o Comité regista as considerações tecidas
na Comunicação da Comissão , segundo as quais a

remoção do C02 das emissões não é, actualmente,

economicamente viável nem, a nível técnico, os métodos

estão suficientemente aperfeiçoados para o efeito í 1).
Portanto, a solução praticável a curto ou médio prazo
é limitar a utilização crescente dos combustíveis fósseis,
melhorar a eficiência energética e promover as energias
renováveis .

N? C 73/75

4.2.6 . Este principio tem uma importância especial
no que diz respeito aos danos causados pela utilização
da energia; justifica-se, pois, que se tomem medidas
preventivas, como o melhoramento da eficiência energé
tica .

4.2.7.

O Comité, ao apoiar a proposta de um meca

nismo de monitorização das emissões de C02 e a estra

tégia comunitária neste domínio, concorda com o objec
tivo comum de estabilização, para cuja consecução
estão previstos três tipos de acções, que se inspiram no
conceito de « repartição equitativa dos encargos » :
1 ) intensificação das medidas não fiscais (programas

4.2.2. O Comité sugere, de qualquer modo, que a
Comunidade favoreça, de maneira mais consistente, a
investigação e o desenvolvimento a nível comunitário,
bem como o recurso a tecnologias e processos não
poluentes de utilização da energia fóssil, que vai conti
nuar a ter um papel a desempenhar no futuro.

4.2.3 . Uma posição tão pragmática e atenta à reali
dade pode merecer a concordância do Comité, mas
deve ser completada com o empenho em superar os
atrasos acumulados, em aprovar e em aplicar rapida
mente a proposta da Comissão relativa ao novo meca
nismo de monitorização e em fornecer os instrumentos
financeiros adequados para aplainar a dificuldade que
alguns Estados-membros irão ter em agir, nos prazos

previstos, que são apertados .
4.2.4. Recorde-se que o Comité, no parecer de
Novembro de 1989 sobre a Agência Europeia do

Ambiente (2), exprimiu fortes preocupações quer com
os atrasos e as resistências à criação da Agência quer

pela falta de acordo na escolha da respectiva sede,
preocupações que, em pareceres que seguiram, reiterou .

É evidente que o mecanismo de monitorização proposto
encontraria o enquadramento ideal na Agência e que
os atrasos na harmonização das metodologias resultam

também da demora em pôr em funcionamento uma
estrutura europeia encarregada da protecção do
ambiente. A proposta pendente da Comissão é impor
tante precisamente porque visa superar em parte tais
atrasos e dificuldades e adoptar um mecanismo comuni
tário capaz de assegurar a monitorização e as interve

nções comunitárias e nacionais no que respeita ao C02

e aos outros gases responsáveis pelo efeito de estufa .

4.2.5. A proposta de decisão jacente deveria ter por
base os artigos 1309 R e 1309 S do Tratado CEE (Acto
Único). O Comité partilha desta perspectiva. Segundo
rezam esses artigos, a Comunidade deve ter em conta
as vantagens e os encargos que podem resultar da acção
ou da ausência de acção e deve fundamentar-se no
princípio do poluidor-pagador, que preconiza a « inter
nalização » dos custos externos dos danos causados ao
ambiente (3 ).

(!) Doe. SEC(91 ) 1744.
(2) JO n? C 56 de 7. 3. 1990.
(3) JO n? C 332 de 31 . 12. 1990.

SAVE e Altener) -,

2) utilização de instrumentos económicos e fiscais,
eventualmente uma taxa para incentivar a poupança
energética e a redução das emissões, mas sem um
aumento da tributação global;

3) medidas nacionais aplicativas e complementares.
4.3 . A acção comunitária e a cooperação internacional

O Comité insiste na necessidade de uma solução global.

Com efeito, uma vez que as emissões de C02 têm um

impacte planetário, requerem uma solução que seja
também global e envolva todos os países desenvolvidos
e em desenvolvimento. Tanto mais que, se até agora o

mundo industrializado foi o maior produtor de C02 e

outros factores de poluição, tudo indica que se assistirá,
também nos países em desenvolvimento, a um aumento
muito rápido dessas emissões nos próximos anos. Por
tanto, a estratégia e as intervenções da CEE deverão
apontar (até para ter em conta as diversas medidas
adoptadas e as dificuldades encontradas nas várias
zonas) para uma definição e uma aplicação mais rápidas
dos acordos e das acções que visam os mesmos objecti
vos por parte de todos os países, dos mais industrializa
dos aos que estão em vias de desenvolvimento e aos da
Europa Central e Oriental .
4.4. A cooperação com os países em desenvolvimento
e com o Leste europeu

4.4.1 . O Comité considera que deve ser dada uma
atenção especial à associação dos países em desenvolvi
mento aos esforços desenvolvidos neste campo, procu
rando, o mais rapidamente possível, celebrar com eles
os necessários acordos e tomar medidas apropriadas,
a transferência de tecnologias e recursos financeiros
inclusive.

4.4.2. No tocante aos países do Leste europeu, res
ponsáveis de uma parte importante das emissões em
causa, considera-se conveniente e urgente pôr em fun
cionamento e desenvolver com eles intercâmbios de

experiências e formas adequadas de cooperação (4) para
evitar os inconvenientes e os efeitos negativos que, neste
campo, se têm observado nos outros países e zonas de
mais intensa concentração industrial e energética . O

(4) Programa Phare e Carta Europeia da Energia.
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objectivo prioritário a perseguir devera ser favorecer
opções e soluções que privilegiem claramente a eficiên
cia energética e o « saneamento ambiental » e « tecnoló
gico », tendo em conta as condições dos vários países
desta zona no quadro da sua complexa e difícil reestru
turação económica .

5 . Observações e propostas na especialidade
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Seria conveniente que fosse indicado com maior preci
são o que deveria constar desses programas para poder
elaborar o programa comunitário. Essas indicações,
embora estejam já contidas noutros documentos, seriam

utilíssimas para todos e não interfeririam minimamente
com a livre elaboração nem com o ajustamento à reali
dade local desses programas pelos Estados-membros .
No tocante aos programas nacionais suplementares,
não se compreende bem se se trata de relações de
coisas já feitas (por exemplo, em 1990), de autênticos
programas, com compromissos e acções a realizar para
manter, no ano 2000, os níveis das emissões verificados

5.1 . No que diz respeito à estrutura do novo meca
nismo e aos procedimentos previstos, quer o Comité
formular as seguintes apreciações, observações e pro
postas sobre cada um dos artigos da proposta .

no ano de 1990, ou de programas integrativos e específi
cos que tenham em conta as várias situações locais e
sectoriais. Considera-se que uma maior precisão na
definição do conteúdo dos dois tipos de programas só
contribuiria para uma melhor compreensão e uma
maior eficácia das medidas e acções a realizar.

5.2. Artigo 19 — Mecanismo de monitorização

Concorda-se com a formulação e com o objectivo,
muito realista, mas não se pode deixar de salientar que
o mecanismo é talvez demasiado esparso no tempo, no
intento de atender aos vários interesses e situações . De

facto, para atingir em 2000 o nível de emissões de 1990,
a acção essencial terá início apenas no final de 1994
(data prevista para a elaboração dos programas nacio
nais e para a fixação dos objectivos nacionais para

5.4.2. Dado que, em alguns Estados-membros, a po
lítica ambiental é da competência das autoridades regio
nais, parece essencial para o bom funcionamento do
mecanismo de monitorização que esteja assegurada a
colaboração eficaz de todas as autoridades competen
tes, em especial, das autoridades regionais. O Comité
manifesta a sua preocupação a este respeito e insiste
em que sejam adoptadas as disposições necessárias .

1996 , 1998 e 2000). No seu conjunto, a operação, se

viesse a ser acompanhada de novos atrasos, desacordos
ou inobservâncias, poderia não dar os resultados espe
rados. Para evitar estes inconvenientes e a dispersão
de esforços é talvez necessário que existam, além dos
programas e acções de mais longo prazo, também pla
nos operacionais nacionais e europeus de mais curto
prazo, que estabeleçam objectivos intermédios a definir
e a controlar de comum acordo .

5.3 . Artigo 29 — Definição dos termos usados
Concorda-se com as definições, mas elas limitam-se aos

termos : « Emissão de C02 », « Objectivo comunitário
de estabilização de C02 », « Objectivos nacionais de
emissões de C02 », « Programa nacional » e « Outras

5.5 . Artigo 49 — Primeira avaliação dos programas
nacionais

Fica bem claro o procedimento a seguir para avaliar
os programas nacionais e a sua integração na acção
comunitária e para eventuais medidas suplementares.
Seria conveniente esclarecer se tais acções podem ser
nacionais, comunitárias ou mistas . Muito útil será, em
qualquer caso, o recurso a acções suplementares de um
ou outro tipo para se atingir o objectivo da estabilização

das emissões de C02, tendo em conta o princípio da

equitativa repartição dos encargos . No que respeita às
medidas suplementares nacionais, importa, acima de
tudo, recorrer ao procedimento de comité previsto no
artigo 89.

emissões de gases responsáveis pelo efeito de estufa ».

São definições muito lacónicas e parciais, que se restrin

gem à explicação do significado geral dos termos. Seria
de desejar que, neste artigo ou noutros ou mesmo
na introdução, fosse explicitado mais concretamente o
conteúdo das medidas e acções a realizar. Poder-se

-ia, eventualmente, inserir a definição de « Planos de
trabalho intermédios » ou « Períodos intermédios » para '
responder às observações feitas sobre o artigo 19.

5.6 . Artigo 59 — Inventário e comunicação dos dados

O Comité concorda com a preparação em comum (CEE
e Estados-membros) do inventário das emissões, com a

adequação dos métodos de quantificação das emissões
aos progressos da metodologia internacional e com

outras indicações constantes do artigo 59.

5.4. Artigo 39 — Planos nacionais e suplementares

para as emissões de COz
5.4.1 .

5.7. Artigo 69 — Aplicação dos programas nacionais

A proposta limita-se a dar uma explicação

Merece a concordância do Comité a apresentação pela

geral do que poderão conter os programas nacionais .

Comissão ao Conselho e ao Parlamento, de três em três
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anos, de um relatorio da avaliação dos progressos feitos

na aplicação dos programas nacionais, contendo uma
perspectiva do avanço conseguido e dos problemas
surgidos em cada um dos Estados-membros e na Comu
nidade em geral . Insiste-se, no entanto, em que esse
relatório seja enviado também ao Comité Económico e
Social , tal como aconteceu com a proposta em exame.
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ser o mais possível » integrados no processo de revisão
das políticas energéticas nacionais.

5.9 . Artigo 8°. — Comité consultivo

O Comité considera que este artigo é importante por

Considera-se que o comité proposto tem um papel
importante a desempenhar, enquanto instância consul
tiva, em evitar — contribuindo para desenvolver os
contactos e a troca de informações — eventuais atrasos
ou desacordos, bem como em facilitar a concertação ,
a comunicação dos dados e a execução das acções

prever que os dados sobre as emissões de C02 « devem

previstas.

5.8 . Artigo 8? — Monitorização das emissões de C02
e revisão das políticas energéticas nacionais

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1993 .
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

ANEXO

ao parecer do Comité Económico e Social

Durante o debate foi examinada e rejeitada a seguinte proposta de alteração, que recolheu mais de 25 % dos
votos expressos :

Ponto 3 .2.1 (p. 3 )

A redacção, a seguir a « ... aumentaram 4% » (penúltima linha), passaria a ser a seguinte :
« ... de 1970 a 1985 . Embora esta variação possa parecer reflectir tendências do preço do petróleo, há um
outro factor de maior significado para explicar a estabilidade nos anos precedentes e que é a substituição de
consumos de petróleo e de carvão por gás natural e energia nuclear, ao mesmo tempo que aumentava o
consumo total de energia . »
Justificação
Evidente .

Resultado da votação
Votos a favor : 18 , votos contra : 40, abstenções : 5 .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Parecer sobre a proposta de regulamento que altera o Regulamento (CEE) 1035/72 do
Conselho que estabelece a organização comum de mercado no sector das frutas e produtos
hortícolas

(93/C 73/ 14)

Em 11 de Novembro de 1992, o Conselho decidiu, em conformidade com o 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 Hans-Jiirgen Wick, na qualidade de relator

-geral, da preparação dos correspondentes trabalhos.
No decorrer da 302? reunião plenária (sessão de 28 de Janeiro de 1993), o Comité adoptou
o presente parecer por ampla maioria, com um voto contra e uma abstenção.
1 . O Comité Economico e Social apoia a proposta
da Comissão, incluindo a respectiva adenda , sob reserva
das observações a seguir aduzidas .
2. Observações

2.1 . A Comissão apresentou uma adenda à proposta
de regulamento em apreço, que consiste em alterar o
Regulamento (CEE) n9 827/68 e representa uma conse
quência lógica da proposta de alteração do Regula
mento ( CEE) n9 1035/72.

2.2.
O Comité acolhe com satisfação o facto de a
Comissão ter reputado necessário incluir o ananás,- o
abacate, a manga e a goiaba no âmbito de aplicação
do Regulamento (CEE) n? 1035/92, atendendo ao desen
volvimento da produção comunitária destes produtos
e ao incremento das respectivas trocas comerciais .
2.3 .
O Comité verifica ainda que a Comissão defende
a inclusão da « banana-pão » no âmbito de aplicação do

Regulamento (CEE) n9 1035/72, visto que este produto
deve, a partir de 1 de Janeiro de 1993, estar coberto
por uma organização comum de mercado e que as suas
características específicas não permitem inseri-lo na

FEOGA-Garantia . O Comité permite-se exprimir certas
reservas a este respeito e parte do princípio de que as

novas necessidades financeiras — nomeadamente para
o apoio à criação de organizações de produtores destes
novos produtos — não reduzem o montante dos recur
sos necessários para os produtos já abrangidos . Se for
necessário, haverá que prever um aumento dos meios
financeiros .

2.4.1 . O Comité depreende que as « Euzeugergemei
nschaften » a que o texto alemão da proposta faz
referência, correspondem às « Euzeugerorganisationen »
previstas no Título II, artigo 139 do Regulamento (CEE)
n? 1035/72. Solicita-se uma verificação do texto nas
outras versões linguísticas .

2.5. O Comité saúda a possibilidade que a proposta
consagra de instituir um regime de certificados de
importação para os produtos que constam do quadro
que integra o n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento ( CEE)
n9 1035/72, o qual contribuirá, a seu ver, para uma
maior transparência de mercado.

OCM do sector da banana .

2.5.1 .
O Comité espera da Comissão um recurso
imediato a está possibilidade de acompanhamento da
evolução do mercado para produtos sensíveis como as
maçãs, as pêras, as bagas, as ginjas e os cogumelos.

2.4. A proposta da Comissão pressupõe que a inclu
são de novos produtos no âmbito de aplicação do
Regulamento (CEE) n9 1035/72 não tem incidências no

2.5.2. O Comité espera que se proceda quanto antes
à prevista elaboração da lista de produtos relativamente
aos quais se exigem certificados de importação.

Feito em Bruxelas, em 28 de Janeiro de 1993 .
O Presidente
do Comité Económico e Social
Susanne TIEMANN

