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C 365 E/1

II
(Actos preparat rios)

COMISSˆO
Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos seguros de vida (reforma)
(2000/C 365 E/01)
COM(2000) 398 final  2000/0162(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Junho de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 47.o e o seu artigo
55.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ/mico e Social,
Nos termos do procedimento previsto no artigo 251.o do
Tratado

protec5ªo adequada aos segurados e aos beneficiÆrios,
convØm coordenar as disposi5ıes relativas 6s garantias
financeiras exigidas 6s empresas de seguros de vida.
(3) ? necessÆrio concluir o mercado interno no sector do
seguro directo de vida, no duplo aspecto da liberdade
de estabelecimento e da livre presta5ªo de servi5os nos
Estados-Membros, a fim de tornar mais fÆcil 6s empresas
de seguros com sede na Comunidade assumir compromissos no interior da Comunidade e permitir aos segurados o
recurso nªo apenas a seguradoras estabelecidas nos seus
pa9ses mas tambØm a empresas com sede na Comunidade
e estabelecidas noutros Estados-Membros.

Considerando o que segue:
(1) A Primeira Directiva 79/267/CEE do Conselho, de 5 de
Mar5o de 1979, relativa 6 coordena5ªo das disposi5ıes
legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes
ao acesso 6 actividade de seguro directo de vida e ao seu
exerc9cio (1), a Directiva 90/619/CEE do Conselho, de 8 de
Novembro de 1990, relativa 6 coordena5ªo das disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes ao seguro directo de vida, que fixa as disposi5ıes
destinadas a facilitar o exerc9cio efectivo da livre presta5ªo
de servi5os e altera a Directiva 79/267/CEE (2) e a Directiva 92/96/CEE do Conselho, de 10 de Novembro de
1992, que estabelece a coordena5ªo das disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas, relativas ao seguro directo de vida, e que altera as Directivas
79/267/CEE e 90/619/CEE (terceira directiva sobre o seguro de vida) (3) foram por diversas vezes alteradas de
modo substancial. ? conveniente, por razıes de certeza
jur9dica, e na ocasiªo de novas altera5ıes, proceder 6
reforma das referidas directivas.
(2) Para facilitar o acesso 6s actividades de seguro de vida e o
seu exerc9cio, Ø necessÆrio eliminar certas divergŒncias
existentes entre as legisla5ıes nacionais, em matØria de
fiscaliza5ªo e para atingir este objectivo, sem contudo
deixar de garantir, em todos os Estados-Membros, uma
(1) JO L 63 de 13.3.1979, p. 1. Directiva com a œltima redac5ªo que
lhe foi dada pela Directiva 95/26/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 168 de 18.7.1995, p. 7).
(2) JO L 330 de 29.11.1990, p. 50. Directiva com a redac5ªo que lhe
foi dada pela Directiva 92/96/CEE (JO L 360 de 9.12.1992, p. 1).
(3) JO L 360 de 9.12.1992, p. 1. Directiva com a redac5ªo que lhe foi
dada pela Directiva 95/26/CE.

(4) Nos termos do Tratado, Ø proibida, qualquer discrimina5ªo em matØria de presta5ªo de servi5os baseada no
facto de uma empresa nªo estar estabelecida no Estado-Membro onde a presta5ªo Ø efectuada. Tal proibi5ªo
aplica-se 6s presta5ıes de servi5os efectuadas a partir de
qualquer estabelecimento na Comunidade, quer se trate da
sede social de uma empresa quer de uma agŒncia ou
sucursal.
(5) A presente directiva constitui, por conseguinte, um passo
importante no sentido da fusªo dos mercados nacionais
num mercado œnico integrado e garante a todos os tomadores de seguros a possibilidade de recorrer a qualquer
seguradora que tenha a sua sede social na Comunidade e
nela exer5a a sua actividade em regime de estabelecimento
ou em regime de livre presta5ªo, garantindo-lhes simultaneamente uma protec5ªo adequada.
(6) A presente directiva inscreve-se no edif9cio legislativo comunitÆrio no dom9nio do seguro de vida que inclui, nomeadamente, a Directiva 91/674/CEE do Conselho, de 19
de Dezembro de 1991, relativa 6s contas anuais e 6s
contas consolidadas das empresas de seguros (4).
(7) O processo adoptado consiste em realizar a harmoniza5ªo
fundamental, necessÆria e suficiente para alcan5ar um reconhecimento mœtuo das autoriza5ıes e dos sistemas de
supervisªo prudencial, de modo a permitir a concessªo de
uma autoriza5ªo œnica, vÆlida em toda a Comunidade e a
aplica5ªo do princ9pio da supervisªo pelo Estado-Membro
de origem.
(4) JO L 374 de 31.12.1991, p. 7.
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(8) Consequentemente, o acesso 6 actividade seguradora e o
seu exerc9cio ficam sujeitos6 concessªo de uma autoriza5ªo administrativa œnica, emitida pela autoridade competente do Estado-Membro no qual se situa a sede social
da empresa de seguros. Esta autoriza5ªo permite que a
empresa desenvolva a sua actividade em toda a Comunidade, quer em regime de estabelecimento quer em regime
de livre presta5ªo de servi5os. O Estado-Membro da sucursal ou em que Ø efectuada a livre presta5ªo de servi5os
deixa de poder exigir uma nova autoriza5ªo 6s empresas
de seguros que nele desejem exercer a sua actividade seguradora e que tenham jÆ sido autorizadas no Estado-Membro de origem.
(9) As autoridades competentes nªo devem poder conceder
ou manter a autoriza5ªo a uma empresa de seguros sempre que as rela5ıes estreitas que liguem esta a outras
pessoas singulares ou colectivas possam entravar o bom
exerc9cio das suas fun5ıes de supervisªo. As empresas de
seguros jÆ autorizadas devem igualmente satisfazer as exigŒncias das autoridades competentes neste dom9nio.
(10) A defini5ªo de «rela5ıes estreitas» dada na presente directiva Ø constitu9da por critØrios m9nimos e nªo obsta a que
os Estados-Membros tenham igualmente em vista situa5ıes diferentes das previstas por essa defini5ªo.
(11) O simples facto de adquirir uma percentagem significativa
do capital de uma sociedade nªo constitui uma participa5ªo a tomar em conta para efeitos da presente directiva
se essa aquisi5ªo for feita apenas como investimento temporÆrio e nªo permitir exercer influŒncia sobre a estrutura
e a pol9tica financeira da empresa.
(12) Os princ9pios do reconhecimento mœtuo e do controlo
exercido pelo Estado-Membro de origem exigem que as
autoridades competentes de cada Estado-Membro nªo
concedam ou revoguem a autoriza5ªo nos casos em
que, a partir de elementos tais como o conteœdo do plano
de actividades ou a localiza5ªo das actividades efectivamente exercidas, se conclua inequivocamente que a empresa de seguros optou pelo sistema jur9dico de um Estado-Membro com o intuito de se subtrair a normas mais
rigorosas em vigor noutro Estado-Membro em cujo territ/rio tenciona exercer ou exerce a maior parte da sua
actividade. Uma empresa de seguros que seja uma pessoa
colectiva deve ser autorizada no Estado-Membro onde se
situa a respectiva sede estatutÆria. Uma empresa de seguros que nªo seja uma pessoa colectiva deve ter uma administra5ªo central no Estado-Membro onde foi autorizada. Por outro lado, os Estados-Membros devem exigir
que a administra5ªo central de uma empresa de seguros
esteja sempre situada no seu Estado-Membro de origem e
que essa empresa a9 opere de maneira efectiva.
(13) Por razıes prÆticas, convØm definir a presta5ªo de servi5os tendo em conta, por um lado, a localiza5ªo do estabelecimento do segurador e, por outro, o local do compromisso. ConvØm, portanto, adoptar tambØm uma defini5ªo de compromisso. ConvØm, alØm disso, demarcar a
actividade exercida atravØs de um estabelecimento da actividade exercida em regime de livre presta5ªo de servi5os.

19.12.2000

(14) ? necessÆria uma classifica5ªo por ramos, nomeadamente
para se determinarem as actividades que estªo sujeitas a
uma autoriza5ªo obrigat/ria.
(15) ConvØm excluir do Gmbito de aplica5ªo da presente directiva certas mœtuas que, em razªo do seu regime jur9dico, preenchem certas condi5ıes de seguran5a e oferecem garantias financeiras espec9ficas. ConvØm, por outro
lado, excluir certos organismos cuja actividade abrange
apenas um sector muito restrito e se encontra estatutariamente limitada.
(16) O seguro de vida estÆ sujeito, em cada Estado-Membro, a
uma autoriza5ªo e a um controlo administrativos, sendo
necessÆrio definir as condi5ıes de concessªo e de revoga5ªo dessa autoriza5ªo.
(17) ConvØm clarificar os poderes e meios de fiscaliza5ªo das
autoridades competentes. ConvØm, por outro lado, prever
disposi5ıes espec9ficas em matØria de acesso, de exerc9cio
e de controlo da actividade desenvolvida em regime de
livre presta5ªo de servi5os.
(18) Incumbe 6s autoridades competentes do Estado-Membro
de origem assegurar a supervisªo da solidez financeira da
empresa de seguros, nomeadamente no que respeita 6 sua
situa5ªo de solvŒncia e 6 constitui5ªo de provisıes tØcnicas suficientes, bem como 6 sua representa5ªo por activos
congruentes.
(19) ConvØm prever a possibilidade de trocas de informa5ıes
entre as autoridades competentes e as autoridades ou organismos que contribuam, por for5a das suas fun5ıes,
para o refor5o da estabilidade do sistema financeiro.
Para preservar o carÆcter confidencial das informa5ıes
transmitidas, a lista dos destinatÆrios das informa5ıes
deve ser restrita.
(20) Certos actos, tais como fraudes, delitos de iniciados e
outros semelhantes, sªo suscept9veis, mesmo quando
abranjam outras empresas diferentes das empresas financeiras, de afectar a estabilidade do sistema financeiro, incluindo a sua integridade.
(21) ? necessÆrio prever as condi5ıes em que serªo autorizadas estas trocas de informa5ıes.
(22) Sempre que se preveja que s/ podem ser divulgadas informa5ıes com o acordo expl9cito das autoridades competentes, estas podem eventualmente subordinar o seu
acordo 6 observGncia de condi5ıes estritas.
(23) A fim de refor5ar a supervisªo prudencial das empresas de
seguros e a protec5ªo dos clientes das empresas de seguros, Ø necessÆrio prever uma disposi5ªo segundo a qual
um revisor deve informar rapidamente as autoridades
competentes sempre que, nos casos previstos na presente
directiva, no exerc9cio das suas fun5ıes, tenha conhecimento de determinados factos suscept9veis de afectar gravemente a situa5ªo financeira, ou a organiza5ªo administrativa e contabil9stica de uma empresa de seguros.
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(24) Tendo em conta o objectivo a atingir, Ø desejÆvel que os
Estados-Membros determinem que tal obriga5ªo existe
sempre que tais factos sejam verificados por um revisor
no exerc9cio das suas fun5ıes numa empresa que tenha
rela5ıes estreitas com uma empresa de seguros.

(25) A obriga5ªo, imposta aos revisores, de comunicar 6s autoridades competentes, quando for caso disso, determinados factos e decisıes relativos a uma empresa de seguros
verificados no exerc9cio das suas fun5ıes numa empresa
nªo financeira, nªo altera a natureza das suas fun5ıes
nessa empresa, nem a forma como devem desempenhar
as respectivas fun5ıes nessa empresa.

(26) A realiza5ªo das opera5ıes de gestªo de activos, de fundos
colectivos de reforma nªo pode, em caso algum, implicar
que sejam afectados os poderes conferidos 6s autoridades
respectivas em rela5ªo a entidades titulares dos activos.

(27) Certas disposi5ıes da presente directiva definem normas
m9nimas; o Estado-Membro de origem pode estabelecer
regras mais estritas em rela5ªo 6s empresas de seguros
autorizadas pelas suas pr/prias autoridades competentes.

(28) As autoridades competentes dos Estados-Membros devem
dispor dos meios de supervisªo necessÆrios para garantir
o exerc9cio regular das actividades das empresas de seguros em toda a Comunidade, quer sejam exercidas em
regime de estabelecimento ou em regime de livre presta5ªo de servi5os. Nomeadamente, devem poder adoptar
as medidas de salvaguarda adequadas ou impor san5ıes
que tenham por objectivo prevenir eventuais irregularidades ou infrac5ıes 6s disposi5ıes em matØria de supervisªo
dos seguros.

(29) As disposi5ıes relativas 6 transferŒncia de carteiras devem
incluir disposi5ıes espec9ficas para o caso em que a carteira de contratos celebrados em regime de presta5ªo de
servi5os seja transferida para outra empresa.
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a essas mesmas empresas actualmente existentes que praticam a acumula5ªo, deve-se, igualmente, conceder aos
Estados-Membros a possibilidade de lhes exigirem, se estabelecidas no seu territ/rio, que cessem essa acumula5ªo.
Por outro lado, devem ser submetidas a uma fiscaliza5ªo
especial as empresas especializadas, sempre que uma empresa de seguros nªo vida perten5a ao mesmo grupo
financeiro que uma empresa de seguros de vida.

(32) Nenhuma disposi5ªo da presente directiva impede uma
empresa multi-ramos de se cindir em duas empresas, praticando uma o seguro de vida e a outra o seguro nªo vida,
e para realizar esta cisªo nas melhores condi5ıes poss9veis
Ø desejÆvel permitir que os Estados-Membros prevejam, na
observGncia das disposi5ıes de direito comunitÆrio em
matØria de concorrŒncia, um regime fiscal apropriado,
respeitante nomeadamente 6s mais-valias que essa separa5ªo possa fazer surgir.

(33) Os Estados-Membros que o desejem devem ter a possibilidade de conceder a uma mesma empresa autoriza5ıes
para os ramos a que se refere o anexo I e para as opera5ıes de seguros inclu9das nos ramos 1 e 2 do anexo da
Directiva 73/239/CEE do Conselho de 24 de Julho de
1973, relativa 6 coordena5ªo das disposi5ıes legislativas,
regulamentares e administrativas respeitantes ao acesso 6
actividade de seguro directo nªo vida e ao seu exerc9cio (1). No entanto, tal faculdade pode ficar sujeita a determinadas condi5ıes em matØria de cumprimento das
normas contabil9sticas e das regras de liquida5ªo.

(34) Para a protec5ªo dos segurados, Ø necessÆrio que todas as
empresas de seguros constituam provisıes tØcnicas suficientes. O cÆlculo destas provisıes baseia-se essencialmente em princ9pios actuariais. ConvØm coordenar estes
princ9pios para facilitar o reconhecimento mœtuo das disposi5ıes prudenciais aplicÆveis nos diferentes Estados-Membros.

(30) As disposi5ıes relativas 6 transferŒncia de carteiras devem
ser adaptadas ao regime jur9dico de autoriza5ªo œnica
previsto pela presente directiva.

(35) Por uma questªo de prudŒncia, Ø conveniente proceder a
uma coordena5ªo m9nima das regras respeitantes 6 limita5ªo da taxa de juro utilizada para o cÆlculo das provisıes tØcnicas e para tal e atendendo ao facto de todos os
mØtodos actualmente existentes serem igualmente correctos, prudenciais e equivalentes, afigura-se adequado conferir aos Estados-Membros a possibilidade de escolherem
livremente o mØtodo a utilizar.

(31) Nªo se deve permitir 6s empresas que se constituam depois da data referida no n.o 3 do artigo 18.o, a acumula5ªo das actividades de seguro de vida e de seguro nªo
vida. No que se refere 6s empresas que praticam esta
acumula5ªo atØ 6 data referida no n.o 3 do artigo 18.o
deve-se conceder aos Estados-Membros a possibilidade
de as autorizarem a continuar a praticÆ-la, desde que
adoptem uma gestªo distinta para cada uma das suas
actividades, a fim de que os interesses respectivos dos
seus segurados de «vida» e dos seus segurados de «nªo
vida» sejam salvaguardados e que as obriga5ıes financeiras
m9nimas decorrentes de cada uma das actividades nªo
sejam suportadas pela outra actividade. No que se refere

(36) Importa coordenar as regras relativas ao cÆlculo, 6 diversifica5ªo, localiza5ªo e congruŒncia dos activos representativos das provisıes tØcnicas, a fim de facilitar o reconhecimento mœtuo das disposi5ıes dos Estados-Membros;
Tal coordena5ªo deve ter em conta a liberaliza5ªo dos
movimentos de capitais prevista no artigo 56.o do Tratado, bem como os trabalhos da Comunidade destinados 6
realiza5ªo da uniªo econ/mica e monetÆria.
(1) JO L 228 de 16.8.1973, p. 3.
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(37) O Estado-Membro de origem nªo pode exigir 6s empresas
de seguros que coloquem os activos representativos das
suas provisıes tØcnicas em determinadas categorias de
activos, na medida em que tais exigŒncias seriam incompat9veis com a liberaliza5ªo dos movimentos de capitais
prevista no artigo 56.o do Tratado.

(38) ? necessÆrio que as empresas de seguros disponham, para
alØm de provisıes tØcnicas, incluindo as matemÆticas, suficientes para fazerem face aos compromissos assumidos,
de uma reserva complementar, denominada margem de
solvŒncia, representada pelo patrim/nio livre e, mediante
acordo da autoridade competente, por elementos impl9citos do seu patrim/nio, para fazer face aos riscos de explora5ªo. Para garantir que as obriga5ıes impostas nesta
matØria sejam determinadas em fun5ªo de critØrios objectivos, colocando em pØ de igualdade a concorrŒncia entre
empresas do mesmo n9vel, convØm prever que esta margem de solvŒncia esteja em rela5ªo com o volume global
dos compromissos assumidos pela empresa e com a natureza e a gravidade dos riscos inerentes 6s diferentes
actividades abrangidas pela presente directiva. Esta margem deve, portanto, ser diferente consoante se trate apenas de riscos de investimento, de riscos de mortalidade ou
de riscos de gestªo. Tal margem deve, pois, ser determinada, tanto em fun5ªo das provisıes matemÆticas e de
capitais em risco cobertos pela empresa, como em fun5ªo
dos prØmios ou quotiza5ıes recebidos, como em fun5ªo
unicamente das provisıes tØcnicas como, ainda, em
fun5ªo dos fundos das tontinas.

(39) As disposi5ıes da Directiva 92/96/CEE, prevŒ em uma
defini5ªo provis/ria de um mercado regulamentado, atØ
6 adop5ªo da directiva relativa aos servi5os de investimento no dom9nio dos valores mobiliÆrios que harmonizarÆ este conceito ao n9vel da Comunidade. A Directiva
93/22/CEE do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa
aos servi5os de investimento no dom9nio dos valores mobiliÆrios (1), prevŒ uma defini5ªo de um mercado regulamentado, excluindo, no entanto, do seu Gmbito de aplica5ªo as actividades de seguros de vida. ConvØm, por
conseguinte, aplicar o conceito de mercado regulamentado 6s actividades de seguros de vida.

(40) A lista dos elementos suscept9veis de serem utilizados na
constitui5ªo da margem de solvŒncia exigida pela presente
directiva, deve tomar em considera5ªo os novos instrumentos financeiros e as facilidades concedidas 6s outras
institui5ıes financeiras para a constitui5ªo dos respectivos
fundos pr/prios.

(41) ? necessÆrio exigir um fundo de garantia cujo montante e
composi5ªo garantam que as empresas dispıem, desde o
momento da sua constitui5ªo, de meios adequados e que,
(1) JO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva com a œltima redac5ªo que
lhe foi dada pela Directiva 97/9/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 84 de 26.3.1997, p. 22).
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em nenhum caso, a margem de solvŒncia des5a, no decurso da actividade, abaixo de um m9nimo de seguran5a.
Este fundo de garantia deve ser constitu9do, na sua totalidade ou em parte determinada, por elementos expl9citos
do seu patrim/nio

(42) Persistem divergŒncias entre as disposi5ıes em vigor nos
Estados-Membros no que respeita ao Direito dos contratos
relativo 6s actividades abrangidas pela presente directiva.
A harmoniza5ªo do Direito dos contratos de seguro nªo
constitui condi5ªo prØvia para a realiza5ªo do mercado
interno dos seguros. Por conseguinte, a possibilidade facultada aos Estados-Membros de imporem a aplica5ªo do
seu pr/prio direito interno aos contratos de seguro no
Gmbito dos quais sejam assumidos compromissos no seu
territ/rio Ø suscept9vel de prestar garantias suficientes aos
tomadores de seguros. Em certos casos, pode ser concedida, segundo regras que tomem em considera5ªo circunstGncias espec9ficas, a liberdade de escolher como lei aplicÆvel ao contrato uma lei diferente da do Estado do compromisso.

(43) Quanto aos contratos de seguro de vida, Ø conveniente
conceder ao tomador de seguros a possibilidade de denunciar o contrato no prazo de 14 a 30 dias.

(44) No Gmbito do mercado interno, Ø do interesse do tomador de seguros ter acesso 6 mais vasta gama poss9vel de
produtos de seguro oferecidos na Comunidade para poder
escolher entre eles o mais adequado 6s suas necessidades.
Incumbe ao Estado-Membro onde o compromisso Ø assumido garantir que nªo haja quaisquer obstÆculos 6 comercializa5ªo no seu territ/rio de todos os produtos de seguro oferecidos na Comunidade, desde que estes nªo sejam contrÆrios 6s disposi5ıes legais de interesse geral em
vigor no Estado-Membro onde o compromisso Ø assumido e na medida em que esse interesse geral nªo seja
salvaguardado pelas regras do Estado-Membro de origem,
entendendo-se que essas disposi5ıes devem aplicar-se de
forma nªo discriminat/ria a qualquer empresa que opere
nesse Estado-Membro e ser objectivamente necessÆrias e
proporcionais ao objectivo prosseguido.

(45) Os Estados-Membros devem poder assegurar que os produtos de seguro e a documenta5ªo contratual utilizada na
cobertura dos compromissos assumidos no seu territ/rio,
em regime de estabelecimento ou em regime de livre
presta5ªo de servi5os, respeitam as disposi5ıes legais espec9ficas de interesse geral aplicÆveis. Os sistemas de supervisªo a utilizar devem adaptar-se 6s exigŒncias do mercado interno, sem poderem constituir uma condi5ªo prØvia para o exerc9cio da actividade seguradora. Nesta perspectiva, os sistemas de aprova5ªo prØvia das condi5ıes de
seguro deixam de se justificar. Por conseguinte, convØm
prever outros sistemas mais adequados 6s exigŒncias do
mercado interno que permitam a qualquer Estado-Membro garantir a protec5ªo essencial dos tomadores de seguros.
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(46) Importa prever uma colabora5ªo entre as autoridades
competentes dos Estados-Membros e entre estas autoridades e a Comissªo.
(47) ConvØm prever um regime de san5ıes a aplicar sempre
que uma empresa de seguros nªo cumpra as disposi5ıes
de interesse pœblico que lhe sªo aplicÆveis no Estado-Membro onde o compromisso Ø assumido.
(48) ? necessÆrio prever medidas para o caso em que a situa5ªo financeira da empresa se transforme de tal modo
que lhe seja dif9cil respeitar os seus compromissos.
(49) Admite-se que, para efeitos de aplica5ªo dos princ9pios
actuariais em conformidade com a presente directiva, o
Estado-Membro de origem possa exigir a comunica5ªo
sistemÆtica das bases tØcnicas aplicÆveis ao cÆlculo das
tarifas dos contratos e das provisıes tØcnicas, sendo que
essa comunica5ªo das bases tØcnicas exclui a comunica5ªo
das condi5ıes gerais e especiais dos contratos, bem como
a das tarifas comerciais da empresa.
(50) No Gmbito de um mercado interno dos seguros, o consumidor terÆ uma possibilidade de escolha dos contratos
maior e mais diversificada. Para beneficiar completamente
dessa diversidade e de uma concorrŒncia acrescida, deve
ter ao seu dispor as informa5ıes necessÆrias para escolher
o contrato que melhor se adapte 6s suas necessidades. Esta
necessidade de informa5ıes Ø tanto mais importante
quanto maior for a dura5ªo dos compromissos, que poderÆ ser muito longa. Por conseguinte, convØm coordenar
as disposi5ıes m9nimas para que o consumidor receba
uma informa5ªo clara e precisa sobre as caracter9sticas
essenciais dos produtos que lhe sªo propostos, bem
como as indica5ıes relevantes relativas aos organismos
competentes em matØria de reclama5ıes dos tomadores,
segurados ou beneficiÆrios do contrato.
(51) A publicidade dos produtos de seguro Ø fundamental para
facilitar o exerc9cio das actividades de seguro na Comunidade. Deve ser dada 6s empresas de seguros a possibilidade de recorrerem a todos os meios normais de publicidade no Estado-Membro da sucursal ou no da presta5ªo
de servi5os. Os Estados-Membros podem, contudo, exigir
o cumprimento das regras que regulam a forma e o conteœdo dessa publicidade, decorrentes quer dos actos comunitÆrios adoptados em matØria de publicidade quer de
disposi5ıes adoptadas pelos Estados-Membros por razıes
de interesse geral.
(52) No Gmbito do mercado interno, nenhum Estado-Membro
pode proibir, no seu territ/rio, o exerc9cio simultGneo da
actividade seguradora em regime de estabelecimento e em
regime de livre presta5ªo de servi5os
(53) Enquanto determinados Estados-Membros nªo sujeitam as
opera5ıes de seguro a nenhuma forma de tributa5ªo indirecta, a maioria aplica-lhes impostos espec9ficos e outras
formas de contribui5ıes. Nos Estados-Membros em que
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esses impostos e contribui5ıes sªo cobrados, a sua estrutura e taxa divergem sensivelmente. ConvØm evitar que as
diferen5as existentes venham a traduzir-se em distor5ıes
de concorrŒncia no dom9nio da presta5ªo de servi5os de
seguro entre os Estados-Membros. Com reserva de uma
harmoniza5ªo posterior, a aplica5ªo do regime fiscal e de
outras formas de contribui5ıes previstas pelo Estado-Membro onde o compromisso Ø assumido Ø suscept9vel
de colmatar este inconveniente competindo aos Estados-Membros estabelecer as regras destinadas a garantir a
cobran5a desses impostos e contribui5ıes.

(54) ? importante efectuar uma coordena5ªo comunitÆria em
matØria de liquida5ªo das empresas de seguros. ? essencial
prever, desde jÆ, em caso de liquida5ªo de uma empresa
de seguros, que o sistema de garantia institu9do em cada
Estado-Membro assegure a igualdade de tratamento de
todos os credores de seguro sem distin5ªo quanto 6 nacionalidade desses credores e independentemente da modalidade de subscri5ªo do compromisso.

(55) As regras de coordena5ªo relativas ao exerc9cio da actividade de seguro directo no interior da Comunidade devem,
em princ9pio, aplicar-se a todas as empresas que actuam
no mercado, incluindo, portanto, as agŒncias e sucursais
de empresas cuja sede social esteja situada fora da Comunidade; quanto 6s formas de fiscaliza5ªo, a presente directiva prevŒ disposi5ıes especiais em rela5ªo a essas agŒncias e sucursais, dado que o patrim/nio das empresas de
que dependem se encontra fora da Comunidade.

(56) ConvØm prever a conclusªo de acordos de reciprocidade
com um ou vÆrios pa9ses terceiros, a fim de permitir a
flexibiliza5ªo destas condi5ıes especiais, atendendo, no
entanto, ao princ9pio de que as agŒncias e as sucursais
destas empresas nªo devem ter um tratamento mais favorÆvel do que as empresas da Comunidade.

(57) Torna-se necessÆrio prever um procedimento flex9vel que
permita avaliar a reciprocidade com pa9ses terceiros numa
base comunitÆria. O objectivo deste procedimento nªo Ø
fechar os mercados financeiros da Comunidade, mas,
como a Comunidade se propıe manter os seus mercados
financeiros abertos ao resto do mundo, assegurar a liberaliza5ªo dos mercados financeiros globais noutros pa9ses
terceiros. Para o efeito, a presente directiva prevŒ procedimentos de negocia5ªo com pa9ses terceiros ou, em œltimo caso, a possibilidade de tomar medidas, que consistirªo em suspender novos pedidos de autoriza5ªo ou em
limitar novas autoriza5ıes nos termos do processo de
regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE do Conselho (1).

(58) Considerando que a presente directiva deve prever disposi5ıes relativas 6s provas de honorabilidade e de nªo
existŒncia de falŒncia.
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(59) A fim de clarificar o regime jur9dico aplicÆvel 6s actividades de seguro de vida abrangidas pela presente directiva, Ø
conveniente adaptar as disposi5ıes das Directivas
79/267/CEE, 90/619/CEE e 92/96/CEE. No sentido de
atingir este objectivo, Ø conveniente alterar as disposi5ıes
relativas ao estabelecimento da margem de solvŒncia e dos
direitos adquiridos pelas sucursais de empresas de seguros
constitu9das antes de 1 de Julho de 1994. ?, tambØm,
conveniente determinar o conteœdo do programa de actividades das sucursais das empresas de seguros de pa9ses
terceiros estabelecidas na Comunidade.
(60) Pode vir a revelar-se necessÆria a introdu5ªo peri/dica de
altera5ıes tØcnicas 6s regras pormenorizadas que constam
da presente directiva, de modo a ter em conta a evolu5ªo
futura no sector dos seguros. A Comissªo procederÆ a
essas altera5ıes, desde que estas se revelem necessÆrias,
ap/s ter consultado o ComitØ de Seguros criado pela
Directiva 91/675/CEE do Conselho (1), no Gmbito dos poderes de execu5ªo conferidos 6 Comissªo pelas disposi5ıes do Tratado. Tais medidas, que tŒm carÆcter geral, nos
termos do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE, devem ser
aprovadas mediante o processo de regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o da referida decisªo.
(61) ? indispensÆvel prever um recurso jurisdicional das decisıes de recusa ou de revoga5ªo da autoriza5ªo.
(62) Nos termos do artigo 15.o do Tratado, Ø conveniente ter
em conta a amplitude do esfor5o de certas economias que
apresentam diferen5as de desenvolvimento. Como tal, Ø
necessÆrio conceder a certos Estados-Membros um regime
transit/rio que permita uma aplica5ªo gradual da presente
directiva.

a) Empresa de seguros: qualquer empresa que tenha recebido
uma autoriza5ªo administrativa nos termos do artigo 4.o;

b) Sucursal: qualquer agŒncia ou sucursal de uma empresa de
seguros.

Qualquer presen5a permanente de uma empresa no territ/rio de um Estado-Membro Ø equiparada a agŒncia ou
sucursal, mesmo que essa presen5a nªo tenha assumido a
forma de sucursal ou de agŒncia e se exer5a atravØs de um
simples escrit/rio gerido por pessoal da pr/pria empresa,
ou por uma pessoa independente, mas mandatada para agir
permanentemente em nome da empresa, como o faria uma
agŒncia;

c) Estabelecimento: a sede social, uma agŒncia ou uma sucursal
de uma empresa;

d) Compromisso: um compromisso que se concretize numa das
formas de seguros ou de opera5ıes previstas no artigo 2.o;

e) Estado-Membro de origem: o Estado-Membro no qual se situa
a sede social da empresa de seguros que assume o compromisso;

f)
(63) As Directivas 79/267/CEE e 90/619/CEE concedem uma
derroga5ªo especial 6s empresas jÆ constitu9das na data de
adop5ªo destas directivas. Estas empresas modificaram
posteriormente a sua estrutura. Consequentemente, a
norma derrogat/ria deixou de ter objecto.
(64) A presente directiva nªo deve prejudicar deveres dos
Estados-Membros relativos aos prazos de transposi5ªo e
de aplica5ªo das directivas que figuram na parte B do
anexo IV,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

19.12.2000

Estado-Membro da sucursal: o Estado-Membro em que se
situa a sucursal que assume o compromisso;

g) Estado-Membro do compromisso: o Estado-Membro onde o
tomador reside habitualmente ou, caso se trate de pessoa
colectiva, o Estado-Membro onde estÆ situado o estabelecimento da pessoa colectiva a que o contrato diz respeito;

h) Estado-Membro de presta+ªo de servi+os: o Estado-Membro do
compromisso, se o compromisso for assumido por um
estabelecimento ou uma sucursal situados noutro Estado-Membro;

T˝TULO I
DEFINI˙ES E ´MBITO DE APLICA˙ˆO

Artigo 1.o
Defini'ıes
1.

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

(1) JO L 374 de 31.12.1991, p. 32.

i)

Controlo: a rela5ªo que existe entre uma empresa-mªe e
uma filial, tal como prevista no artigo 1.o da Directiva
83/349/CEE do Conselho (2), ou uma rela5ªo da mesma
natureza entre qualquer pessoa singular ou colectiva e
uma empresa;

(2) SØtima Directiva 83/349/CEE, de 13 de Junho de 1983, (JO L 193
de 18.7.1983, p. 1). Directiva com a œltima redac5ªo que lhe foi
dada pelo Acto de Adesªo da `ustria, da FinlGndia e da SuØcia.
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Participa+ªo qualificada: a participa5ªo, numa empresa, de
forma directa ou indirecta, de pelo menos 10 % do capital
ou dos direitos de voto, ou qualquer outra possibilidade de
exercer uma influŒncia significativa na gestªo da empresa
participada.
Para efeitos da presente defini5ªo nos artigos 8.o e 15.o
bem como para a determina5ªo dos outros n9veis de participa5ªo previstos no artigo 15.o sªo tomados em considera5ªo os direitos de voto a que se refere o artigo 7.o da
Directiva 88/627/CEE (1);

k) Empresa-mªe: uma empresa-mªe na acep5ªo dos artigos 1.o
e 2.o da Directiva 83/349/CEE;
l)

Filial: uma empresa filial na acep5ªo dos artigos 1.o e 2.o da
Directiva 83/349/CEE; qualquer empresa filial de uma empresa filial Ø igualmente considerada como filial da empresa-mªe que se encontra 6 cabe5a dessas empresas;
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i) participa5ªo, o facto de ter, directamente ou atravØs de
uma rela5ªo de controlo, 20 % ou mais dos direitos de
voto ou do capital de uma empresa,
ii) rela5ªo de controlo. Qualquer empresa filial de uma
empresa filial Ø igualmente considerada como filial da
empresa-mªe de que essas empresas dependem.
? igualmente considerada como constituindo uma rela5ªo
estreita entre duas ou mais pessoas singulares ou colectivas,
uma situa5ªo em que essas pessoas se encontrem ligadas de
modo duradouro a uma mesma pessoa atravØs de uma
rela5ªo de controlo.
2.
Sempre que a presente directiva fizer referŒncia ao euro,
o contra valor em moeda nacional a tomar em considera5ªo, a
partir de 31 de Dezembro de cada ano, Ø o do œltimo dia do
mŒs de Outubro precedente para o qual se encontram dispon9veis os contra valores do euro, em todas as moedas da Comunidade.
Artigo 2.o

m) Mercado regulamentado:

´mbito de aplica'ªo
Q no caso de um mercado situado num Estado-Membro,
um mercado regulado, tal como definido no artigo 1.o
ponto 13, da Directiva 93/22/CEE,
Q no caso de um mercado situado em pa9s terceiro, um
mercado financeiro reconhecido pelo Estado-Membro
de origem da empresa de seguros e que obede5a a
requisitos comparÆveis. Os instrumentos financeiros negociados devem ser de qualidade comparÆvel 6 dos instrumentos negociados no mercado ou mercados regulados do Estado-Membro em questªo;
n) Autoridades competentes: as autoridades nacionais que exercem, por for5a de lei ou de regulamenta5ªo, a supervisªo
das empresas de seguros;
o) CongruŒncia dos activos: representa5ªo dos compromissos
exig9veis numa moeda, por activos liberados ou realizÆveis
nessa mesma moeda;
p) Localiza+ªo dos activos: existŒncia de activos mobiliÆrios ou
imobiliÆrios no interior de um Estado-Membro, sem que
por isso os activos mobiliÆrios devam ser objecto de um
dep/sito e os activos imobiliÆrios devam ser objecto de
medidas restritivas, tais como registo de hipotecas; os activos representados por crØditos sªo considerados como localizados no Estado-Membro onde sªo realizÆveis;
q) Capital em risco: o montante a pagar por morte, deduzida a
reserva matemÆtica do risco principal;
r) Rela+ªo estreita: uma rela5ªo em que duas ou mais pessoas
singulares ou colectivas se encontrem ligadas atravØs de:
(1) Directiva 88/627/CEE (JO L 348 de 17.12.1988, p. 62).

A presente directiva diz respeito ao acesso 6 actividade nªo
assalariada do seguro directo praticada por empresas estabelecidas num Estado-Membro ou que a9 pretendam estabelecer-se,
bem como ao exerc9cio das seguintes actividades:
1. Os seguintes seguros, quando decorrem de um contrato:
a) O ramo «Vida», isto Ø, o que inclui, nomeadamente, o
seguro em caso de vida, o seguro em caso de morte, o
seguro misto, o seguro em caso de vida com contra-seguro, o seguro de nupcialidade, o seguro de natalidade;
b) O seguro de renda;
c) Os seguros complementares praticados por empresas de
seguros de vida, isto Ø, os seguros de danos corporais,
incluindo-se nestes a incapacidade para o trabalho profissional, os seguros em caso de morte por acidente, os
seguros em caso de invalidez por acidente ou doen5a,
sempre que estes diversos seguros forem complementares
dos seguros de vida;
d) O seguro praticado na Irlanda e no Reino Unido, denominado «permanent health insurance» (seguro de doen5a
a longo prazo, nªo rescind9vel).
2. As seguintes opera5ıes, quando decorrem de um contrato,
desde que estejam submetidas 6 fiscaliza5ªo das autoridades
administrativas competentes para a fiscaliza5ªo dos seguros
privados:
a) As opera5ıes de tontinas, que se traduzem na constitui5ªo de associa5ıes que reunam aderentes com o objectivo de capitalizar em comum as suas quotiza5ıes e de
repartir o capital assim constitu9do, quer entre os sobreviventes, quer entre os herdeiros dos falecidos;
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b) As opera5ıes de capitaliza5ªo baseadas
actuarial, que se traduzam na assun5ªo de
determinados quanto 6 sua dura5ªo e ao
como contrapartida de presta5ıes œnicas
previamente fixadas;

numa tØcnica
compromissos
seu montante,
ou peri/dicas,

c) As opera5ıes de gestªo de fundos colectivos de reforma,
isto Ø, as opera5ıes que consistem na gestªo, pela empresa em causa, de investimentos e, nomeadamente, dos
activos representativos das provisıes de organismos que
liquidam presta5ıes em caso de morte, em caso de vida,
ou em caso de cessa5ªo ou redu5ªo de actividades;
d) As opera5ıes indicadas na al9nea c), quando conjugadas
com uma garantia de seguro respeitante quer 6 manuten5ªo do capital, quer 6 obten5ªo de um juro m9nimo;
e) As opera5ıes efectuadas pelas empresas de seguros, tais
como as previstas no «Code Fran5ais des Assurances» Q
livro IV, t9tulo 4, cap9tulo 1.
3. As opera5ıes dependentes da dura5ªo da vida humana, definidas ou previstas na legisla5ªo dos seguros sociais, desde
que sejam praticadas ou geridas em conformidade com a
legisla5ªo de um Estado-Membro por empresas de seguros,
suportando elas pr/prias o risco inerente.
Artigo 3.o
Actividades e organismos nªo abrangidos
A presente directiva nªo abrange:
1. Sem preju9zo do disposto no ponto 1, al9nea c), do artigo
2.o os ramos que constam do anexo da Directiva
73/239/CEE.
2. As opera5ıes de organismos de previdŒncia e de assistŒncia,
que concedem presta5ıes variÆveis consoante os recursos
dispon9veis e em que a contribui5ªo dos aderentes Ø estabelecida com um valor fixo.
3. As opera5ıes efectuadas por organismos que, nªo sendo as
empresas indicadas no artigo 2.o tenham por objecto conceder aos trabalhadores, assalariados ou nªo, agrupados no
Gmbito de uma empresa ou de uma associa5ªo de empresas
ou de um sector profissional ou interprofissional, presta5ıes
em caso de morte, em caso de vida ou em caso de cessa5ªo
ou de redu5ªo de actividades, quer os compromissos resultantes destas opera5ıes estejam ou nªo cobertos integralmente e a cada momento por provisıes matemÆticas.
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6. As mœtuas de seguro que, cumulativamente, apresentem as
seguintes caracter9sticas:
Q o estatuto preveja a possibilidade, quer de proceder a
refor5os de quotiza5ıes, quer de reduzir as presta5ıes,
quer de recorrer ao apoio de outras pessoas que, para
esse fim, tenham assumido um determinado compromisso,
Q o montante anual das quotiza5ıes recebidas, em virtude
das actividades abrangidas pela presente directiva, nªo
exceda 500 000 EUR, durante trŒs anos consecutivos.
Se este montante for ultrapassado durante trŒs anos
consecutivos, a presente directiva Ø aplicÆvel a partir
do quarto ano.
7. Salvo modifica5ªo dos respectivos estatutos quanto ao Gmbito das suas actividsades, o «Versorgungsverband deutscher
Wirtschaftsorganisationen», na Repœblica Federal da Alemanha e, no Luxemburgo, a «Caisse d’Øpargne de l’?tat».
8. As actividades de realiza5ªo de planos de pensıes das empresas de seguros referidas na lei relativa 6s pensıes dos
trabalhadores assalariados (TEL) e na demais legisla5ªo finlandesa pertinente, desde que:
a) As empresas de seguros de pensıes que, nos termos da
legisla5ªo finlandesa, sejam jÆ obrigadas a ter sistemas
separados de contabilidade e gestªo para as suas actividades relativas 6s pensıes passem a ter, a partir da data
de adesªo, /rgªos jur9dicos separados para a realiza5ªo
dessas actividades;
b) As autoridades finlandesas autorizem, sem discrimina5ªo,
a todos os nacionais e empresas dos Estados-Membros o
exerc9cio, nos termos da legisla5ªo finlandesa, das actividades especificadas no artigo 2.o, relacionadas com a
presente derroga5ªo, atravØs:
Q da propriedade ou participa5ªo numa empresa ou
grupo de seguradoras existentes, ou
Q da constitui5ªo ou participa5ªo de novas empresas ou
grupos de seguradoras, incluindo empresas de realiza5ªo de planos de pensıes;
c) As autoridades finlandesas apresentarªo 6 Comissªo para
aprova5ªo, no prazo de trŒs meses a contar da data de
adesªo, um relat/rio contendo as medidas que tiverem
sido tomadas para separar as actividades TEL das actividades normais de seguros realizadas pelas seguradoras
finlandesas, a fim de dar cumprimento a todos os requisitos da presente directiva.

T˝TULO II

4. Os seguros inclu9dos num regime legal de seguran5a social,
sem preju9zo do disposto no ponto 3 do artigo 2.o.

ACESSO + ACTIVIDADE DE SEGURO DE VIDA

Artigo 4.o
5. Os organismos que garantam unicamente presta5ıes em
caso de morte, desde que o montante destas presta5ıes
nªo exceda o valor mØdio das despesas de um funeral no
caso de morte, ou desde que sejam concedidas em espØcie.

Princ0pio de autoriza'ªo
O acesso 6s actividades abrangidas pela presente directiva depende da concessªo de uma autoriza5ªo administrativa prØvia.
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Essa autoriza5ªo deve ser solicitada 6s autoridades do Estado-Membro de origem:
a) Pela empresa que estabelece a sua sede social no territ/rio
desse Estado-Membro;
b) Pela empresa que, ap/s ter recebido a autoriza5ªo referida
no primeiro parÆgrafo anterior, deseje alargar a sua actividade a todo um ramo ou a outros ramos.
Artigo 5.o
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Q no que diz respeito 6 Irlanda: «incorporated companies
limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered under the Friendly Societies Acts»,
Q no que diz respeito 6 Repœblica Italiana: «societ6 per
azioni», «societ6 cooperativa», «mutua di assicurazione»,
Q no que diz respeito ao Grªo-Ducado do Luxemburgo:
«sociØtØ anonyme», «sociØtØ en commandite par actions»,
«association d’assurances mutuelles», «sociØtØ coopØrative»,

´mbito da autoriza'ªo
1.
A autoriza5ªo Ø vÆlida para o conjunto da Comunidade.
A autoriza5ªo permite que a empresa de seguros desenvolva
actividades na Comunidade, quer em regime de estabelecimento quer em regime de livre presta5ªo de servi5os.
2.
A autoriza5ªo Ø dada por ramo de seguros, nos termos
do anexo I. A autoriza5ªo abrange o ramo na sua totalidade,
salvo se o requerente apenas pretender cobrir parte dos riscos
inclu9dos nesse ramo.
As autoridades competentes podem limitar a autoriza5ªo solicitada para um ramo 6s actividades constantes do programa de
actividades previsto no artigo 7.o.
Cada Estado-Membro tem a faculdade de conceder uma autoriza5ªo para diversos ramos, desde que a lei nacional permita o
exerc9cio simultGneo desses ramos.
Artigo 6.o
Condi'ıes de obten'ªo da autoriza'ªo
1.
O Estado-Membro de origem exigirÆ que as empresas de
seguros que solicitem a autoriza5ªo:
a) Adoptem uma das seguintes formas:
Q no que diz respeito ao Reino da BØlgica: «sociØtØ anonyme/naamloze vennootschap», «sociØtØ en commandite
par actions/commanditaire vennootschap op aandelen»,
«association d’assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «sociØtØ coopØrative/coUperatieve vennootschap»,
Q no que diz respeito ao Reino da Dinamarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet af
lov om forsikringsvirksomhed (tvVrgWende pensionskasser)»,
Q no que diz respeito 6 Repœblica Federal da Alemanha:
«Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Uffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»,
Q no que diz respeito 6 Repœblica Francesa: «sociØtØ anonyme, sociØtØ d’assurance mutuelle», «institution de prØvoyance rØgie par le code de la sØcuritØ sociale», «institution de prØvoyance rØgie par le code rural ainsi que
mutuelles rØgies par le code de la mutualitØ»,

Q no que diz respeito ao Reino dos Pa9ses Baixos: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»,
Q no que diz respeito ao Reino Unido: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»,
«societies registered under the industrial and Provident
Societies Acts», «societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd’s»,
Q no que diz respeito 6 Repœblica HelØnica: «Æı
ÆØæ Æ»;
Q no que diz respeito ao Reino de Espanha: «sociedad
an/nima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»,
Q no que diz respeito 6 Repœblica Portuguesa: «sociedade
an/nima», «mœtua de seguros»,
Q no que diz respeito 6 Repœblica da `ustria: «Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,
Q no que diz respeito 6 Repœblica da FinlGndia: «keskinWinen vakuutusosyhtiU/Umsesidigt fUrsWkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiU/fUrsWkringsbolag», «vakuutusyhdistys/
/fUrsWkringsfUrening»,
Q no que diz respeito ao Reino da SuØcia: «fUrsWkringsaktiebolag», «Umsesidiga fUrsWkringsbolag», «understUdsfUreningar».
A empresa de seguros pode igualmente adoptar a forma de
sociedade europeia, quando esta tiver sido criada.
Por outro lado, os Estados-Membros podem criar, se necessÆrio, empresas de direito pœblico, desde que tenham por
objectivo fazer opera5ıes de seguros em condi5ıes equivalentes 6s das empresas de direito privado;
b) Limitem o seu objecto social 6s actividades previstas na
presente directiva e 6s opera5ıes que delas directamente
decorrem, com exclusªo de qualquer outra actividade comercial;
c) Apresentem um programa de actividades de acordo com o
disposto no artigo 7.o;
d) Disponham de um fundo de garantia no valor m9nimo previsto no n.o 2 do artigo 29.o;
e) Sejam dirigidas de forma efectiva por pessoas que preencham as necessÆrias condi5ıes de idoneidade e de qualifica5ªo ou experiŒncia profissionais.
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Sempre que existam rela5ıes estreitas entre a empresa de seguros e outras pessoas singulares ou colectivas, as autoridades
competentes s/ concederªo a autoriza5ªo se essas rela5ıes nªo
entravarem o bom exerc9cio das suas fun5ıes de supervisªo.
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5.
As normas previstas nos n.os 1 a 4 nªo podem determinar que o pedido de autoriza5ªo seja analisado em fun5ªo das
necessidades econ/micas do mercado.
Artigo 7.o

As autoridades competentes recusarªo igualmente a autoriza5ªo se as disposi5ıes legislativas, regulamentares ou administrativas de um pa9s terceiro a que estejam sujeitas uma ou mais
pessoas singulares ou colectivas com as quais a empresa tenha
rela5ıes estreitas, ou dificuldades inerentes 6 sua aplica5ªo,
entravem o bom exerc9cio das suas fun5ıes de supervisªo.

As autoridades competentes exigirªo que as empresas de seguros lhes prestem as informa5ıes que solicitarem para se certificarem do cumprimento permanente do disposto no presente
nœmero.

Programa de actividades
O programa de actividades referido na al9nea c) do n.o 1 e no
n.o 3 do artigo 6.o, deve conter indica5ıes ou justifica5ıes
sobre:
a) A natureza dos compromissos que a empresa de seguros se
propıe assumir;
b) Os princ9pios orientadores em matØria de resseguro;
c) Os elementos que constituem o fundo m9nimo de garantia;

2.
Os Estados-Membros exigirªo que a administra5ªo central
das empresas de seguros se situe no mesmo Estado-Membro
que a respectiva sede estatutÆria.

3.
A empresa de seguros que solicitar a autoriza5ªo para a
extensªo das suas actividades a outros ramos ou para a extensªo de uma autoriza5ªo que abrange apenas uma parte
dos riscos englobados num ramo deve apresentar um programa
de actividades de acordo com o disposto no artigo 7.o.

AlØm disso, a empresa deve provar que dispıe da margem de
solvŒncia prevista no artigo 28.o e que possui o fundo de
garantia previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 29.o.

4.
Os Estados-Membros nªo podem prever disposi5ıes que
exijam a aprova5ªo prØvia ou a comunica5ªo sistemÆtica dos
termos gerais e especiais das ap/lices de seguros, das tarifas,
das bases tØcnicas, utilizadas nomeadamente para o cÆlculo das
tarifas e das provisıes tØcnicas e dos formulÆrios e outros
impressos que a empresa tenciona utilizar nas suas rela5ıes
com os tomadores de seguros.

Sem preju9zo do disposto no primeiro parÆgrafo e com o œnico
objectivo de supervisionar a observGncia das disposi5ıes nacionais relativas aos princ9pios actuariais, o Estado-Membro de
origem pode exigir a comunica5ªo sistemÆtica das bases tØcnicas utilizadas para o cÆlculo das tarifas e das provisıes tØcnicas,
sem que tal exigŒncia possa constituir para a empresa de seguros uma condi5ªo prØvia para o exerc9cio da sua actividade.

A presente directiva nªo obsta a que os Estados-Membros
mantenham ou introduzam disposi5ıes legislativas, regulamentares ou administrativas, que prevejam a aprova5ªo dos estatutos, e a comunica5ªo de todos os documentos necessÆrios ao
exerc9cio normal da fiscaliza5ªo.

O mais tardar atØ 1 de Julho de 1999, a Comissªo apresentarÆ
ao Conselho um relat/rio sobre a aplica5ªo do presente nœmero.

d) As previsıes relativas 6s despesas de instala5ªo dos servi5os
administrativos e da rede de produ5ªo; os meios financeiros
destinados a fazer face 6s mesmas;
por outro lado, em rela5ªo aos trŒs primeiros exerc9cios sociais:
e) Um plano de que constem pormenorizadamente as previsıes relativas a receitas e despesas tanto das opera5ıes directas como das de aceita5ªo e cedŒncia de resseguro;
f) A situa5ªo provÆvel de tesouraria;
g) As previsıes relativas aos meios financeiros destinados a
garantir os compromissos assumidos e a margem de solvŒncia.
Artigo 8.o
Accionistas e associados qualificados
As autoridades competentes do Estado-Membro de origem nªo
concederªo a autoriza5ªo que permite o acesso de uma empresa 6 actividade seguradora antes de terem obtido a comunica5ªo da identidade dos accionistas ou s/cios, directos ou
indirectos, pessoas singulares ou colectivas, que nela tenham
uma participa5ªo qualificada, e do montante desta participa5ªo.
As mesmas autoridades recusarªo a autoriza5ªo se, atendendo 6
necessidade de garantir uma gestªo sª e prudente da empresa
de seguros, nªo se encontrarem convencidas da adequa5ªo dos
referidos accionistas ou s/cios.
Artigo 9.o
Recusa de autoriza'ªo
Qualquer decisªo de recusa de autoriza5ªo deve ser fundamentada de maneira precisa e notificada 6 empresa interessada.
Cada Estado-Membro deve prever um recurso jurisdicional de
qualquer decisªo de recusa.
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Deve igualmente ser previsto o direito de recurso quando as
autoridades competentes nªo se tenham pronunciado sobre o
pedido de autoriza5ªo, decorrido que seja um prazo de seis
meses a partir da data da recep5ªo.
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Artigo 12.o
Proibi'ªo de cessªo obrigat7ria a organismos pœblicos
Os Estados-Membros nªo podem impor 6s empresas de seguros
a obriga5ªo de ceder uma parte das suas subscri5ıes, relativas
6s actividades enumeradas no artigo 2.o, a um ou mais organismos determinados pela regulamenta5ªo nacional.

T˝TULO III
CONDI˙ES DE EXERC˝CIO DA ACTIVIDADE DE SEGUROS

Cap9tulo 1
Princ9pios e mØtodos da supervisªo financeira
Artigo

10.o

Autoridades competentes e objectivo da supervisªo
1.
A supervisªo financeira de uma empresa de seguros, incluindo a supervisªo das actividades por ela exercidas atravØs
de sucursais e em livre presta5ªo de servi5os, Ø da competŒncia
exclusiva do Estado-Membro de origem. Se as autoridades competentes do Estado-Membro do compromisso tiverem razıes
para considerar que as actividades de uma empresa de seguros
podem pZr em perigo a sua solidez financeira, devem dar
conhecimento desse facto 6s autoridades competentes do Estado-Membro de origem da referida empresa. As autoridades
competentes do Estado-Membro de origem verificarªo se a
empresa respeita os princ9pios prudenciais definidos na presente directiva.

2.
A supervisªo financeira compreende nomeadamente a
verifica5ªo, quanto ao conjunto das actividades da empresa
de seguros, da sua situa5ªo de solvŒncia e da constitui5ªo de
provisıes tØcnicas, incluindo as provisıes matemÆticas, e dos
activos representativos, em conformidade com as regras ou
prÆticas estabelecidas no Estado-Membro de origem, por for5a
das disposi5ıes adoptadas a n9vel comunitÆrio.

3.
As autoridades competentes do Estado-Membro de origem exigirªo que as empresas de seguros disponham de uma
boa organiza5ªo administrativa e contabil9stica e de procedimentos de fiscaliza5ªo interna adequados.

Artigo 13.o
Contabilidade, informa'ıes prudenciais e estat0sticas :
poder de fiscaliza'ªo
1.
Cada Estado-Membro exigirÆ 6s empresas de seguros que
tenham a sua sede social no seu territ/rio que prestem anualmente, em rela5ªo ao conjunto de todas as suas opera5ıes,
contas da sua situa5ªo e da sua solvŒncia.
2.
Os Estados-Membros exigirªo 6s empresas de seguros
com sede social no seu territ/rio, a apresenta5ªo peri/dica
da documenta5ªo necessÆria ao exerc9cio da fiscaliza5ªo, bem
como de documentos estat9sticos. As autoridades competentes
comunicarªo entre si os documentos e os esclarecimentos œteis
para a realiza5ªo dessa fiscaliza5ªo.
3.
Cada Estado-Membro adoptarÆ todas as disposi5ıes œteis
para que as autoridades competentes disponham dos poderes e
meios necessÆrios 6 fiscaliza5ªo das actividades das empresas de
seguros com sede social no seu territ/rio, incluindo as actividades exercidas fora desse territ/rio, nos termos das directivas
do Conselho relativas a essas actividades e com vista 6 sua
aplica5ªo.
Esses poderes e meios devem dar 6s autoridades competentes a
possibilidade de:
a) Se informarem pormenorizadamente sobre a situa5ªo da
empresa de seguros e o conjunto das suas actividades, designadamente:
Q recolhendo informa5ıes ou exigindo a apresenta5ªo dos
documentos relativos 6 actividade seguradora,
Q procedendo a verifica5ıes no local, nas instala5ıes da
empresa de seguros;

Artigo 11.o
Supervisªo das sucursais estabelecidas noutros Estados-Membros
Os Estados-Membros da sucursal estabelecerªo que, quando
uma empresa de seguros autorizada noutro Estado-Membro
exer5a a sua actividade por intermØdio de uma sucursal, as
autoridades competentes do Estado-Membro de origem podem,
depois de terem previamente informado do facto as autoridades
competentes do Estado-Membro da sucursal, proceder, directamente ou por intermØdio de pessoas que tenham mandatado
para o efeito, 6 verifica5ªo no local das informa5ıes necessÆrias
para garantir a fiscaliza5ªo financeira da empresa. As autoridades do Estado-Membro da sucursal podem participar na referida verifica5ªo.

b) Tomarem, relativamente 6 empresa de seguros, aos seus
dirigentes responsÆveis ou 6s pessoas que a controlam, todas
as medidas adequadas e necessÆrias nªo s/ para garantir que
as actividades da empresa observem as disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas que a empresa Ø obrigada a respeitar nos diversos Estados-Membros, e nomeadamente o programa de actividades, na medida em que este
seja obrigat/rio, mas tambØm para evitar ou eliminar qualquer irregularidade que possa prejudicar os interesses dos
segurados;
c) Garantirem a aplica5ªo dessas medidas, se necessÆrio por
execu5ªo for5ada e, eventualmente, mediante recurso 6s instGncias judiciais.
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Os Estados-Membros tambØm podem prever a possibilidade de
as autoridades competentes obterem todas as informa5ıes sobre os contratos na posse dos intermediÆrios

Artigo 14.o
TransferŒncia de carteira
1.
Nas condi5ıes previstas no direito nacional, cada Estado-Membro permitirÆ que as empresas de seguros cuja sede social
se encontre estabelecida no seu territ/rio transfiram a totalidade ou parte dos contratos da respectiva carteira, subscritos
em regime de estabelecimento ou em regime de livre presta5ªo
de servi5os, para uma cessionÆria estabelecida na Comunidade,
desde que as autoridades competentes do Estado-Membro de
origem da cessionÆria atestem que esta possui a margem de
solvŒncia necessÆria, tendo em conta essa mesma transferŒncia.

2.
Sempre que uma sucursal pretender transferir a totalidade
ou parte dos contratos da respectiva carteira, subscritos em
regime de estabelecimento ou em regime da livre presta5ªo
de servi5os, o Estado-Membro da sucursal deve ser consultado.

3.
Nos casos referidos nos n.os 1 e 2, as autoridades do
Estado-Membro de origem da empresa de seguros cedente autorizarªo a transferŒncia depois de terem recebido o acordo das
autoridades competentes do Estado-Membro do compromisso.

4.
As autoridades competentes dos Estados-Membros consultados darªo a conhecer o seu parecer ou o seu acordo 6s
autoridades competentes do Estado-Membro de origem da empresa de seguros cedente num prazo de trŒs meses a contar da
recep5ªo do pedido; em caso de silŒncio das autoridades consultadas no termo de esse prazo, considera-se ter havido parecer favorÆvel ou acordo tÆcito.

5.
A transferŒncia autorizada nos termos do presente artigo
serÆ objecto, no Estado-Membro onde se situa o compromisso,
de publicidade nas condi5ıes previstas no respectivo direito
nacional. A transferŒncia Ø opon9vel de pleno direito aos tomadores de seguros, aos segurados ou a qualquer outra pessoa que
tenha direitos ou obriga5ıes decorrentes dos contratos transferidos.

Esta disposi5ªo nªo prejudica o direito de os Estados-Membros
preverem a possibilidade de os tomadores de seguros rescindirem o contrato durante um determinado prazo a partir da
transferŒncia.

Artigo 15.o
Participa'ªo qualificada
1.
Os Estados-Membros estabelecerªo que qualquer pessoa
singular ou colectiva que pretenda ser titular, directa ou indirectamente, de uma participa5ªo qualificada numa empresa de
seguros deve informar previamente do facto as autoridades
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competentes do Estado-Membro de origem e comunicar o
montante dessa participa5ªo. Qualquer pessoa singular ou colectiva deve igualmente informar as autoridades competentes
do Estado-Membro de origem da sua eventual inten5ªo de
aumentar a respectiva participa5ªo qualificada de modo que
a sua percentagem de direitos de voto ou de partes de capital
atinja ou ultrapasse os limiares de 20 %, 33 % ou 50 %, ou que
a empresa de seguros se transforme em sua filial.

As autoridades competentes do Estado-Membro de origem disporªo de um prazo mÆximo de trŒs meses a contar da data da
informa5ªo prevista no primeiro parÆgrafo para se oporem ao
referido projecto se, atendendo 6 necessidade de garantir uma
gestªo sª e prudente da empresa de seguros, nªo estiverem
convencidas da adequa5ªo da pessoa singular ou colectiva a
que se refere o primeiro parÆgrafo. Quando nªo houver oposi5ªo, as autoridades podem fixar um prazo mÆximo para a
realiza5ªo do projecto em questªo.

2.
Os Estados-Membros estabelecerªo que qualquer pessoa
singular ou colectiva que tencione deixar de ser titular directa
ou indirectamente, de uma participa5ªo qualificada numa empresa de seguros deve informar previamente as autoridades
competentes do Estado-Membro de origem e comunicar o
montante previsto da sua participa5ªo. Qualquer pessoa singular ou colectiva deve igualmente informar as autoridades competentes da sua inten5ªo de diminuir a respectiva participa5ªo
qualificada de modo tal que a sua propor5ªo de direitos de
voto ou partes de capital des5a para um n9vel inferior aos
limiares de 20 %, 33 % ou 50 % ou que a empresa deixe de
ser sua filial.

3.
As empresas de seguros comunicarªo 6s autoridades competentes do Estado-Membro de origem, logo que delas tiverem
conhecimento, as aquisi5ıes ou cessıes de participa5ıes no seu
capital em consequŒncia das quais seja ultrapassado, para mais
ou para menos, um dos limiares referidos nos n.os 1 e 2.

As empresas de seguros comunicarªo igualmente, pelo menos
uma vez por ano, a identidade dos accionistas ou s/cios que
sejam titulares de participa5ıes qualificadas e o montante dessas participa5ıes, com base, designadamente, nos dados registados na assembleia geral anual dos accionistas ou s/cios, ou
com base nas informa5ıes recebidas ao abrigo das obriga5ıes
relativas 6s sociedades cotadas numa bolsa de valores.

4.
Os Estados-Membros estabelecerªo que, no caso de a
influŒncia exercida pelas pessoas referidas no n.o 1 ser suscept9vel de se fazer sentir em detrimento de uma gestªo sª e
prudente da empresa de seguros, as autoridades competentes
do Estado-Membro de origem tomarªo as medidas adequadas
para pZr termo a tal situa5ªo. Essas medidas podem consistir,
nomeadamente, em ordens formais e expressas, em san5ıes
aplicÆveis aos dirigentes ou na suspensªo do exerc9cio dos
direitos de voto correspondentes 6s ac5ıes ou 6s partes dos
accionistas ou s/cios em questªo.
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Serªo aplicadas medidas semelhantes 6s pessoas singulares ou
colectivas que nªo observem a obriga5ªo de informa5ªo prØvia
referida no n.o 1. Sempre que, apesar da oposi5ªo das autoridades competentes, for adquirida uma participa5ªo, os Estados-Membros, independentemente de outras san5ıes a adoptar, estabelecerªo quer a suspensªo do exerc9cio dos direitos de voto
correspondentes quer a nulidade ou a anulabilidade dos votos
expressos.
Artigo 16.o
Sigilo profissional
1.
Os Estados-Membros estabelecerªo que todas as pessoas
que exer5am ou tenham exercido uma actividade para as autoridades competentes, bem como os revisores ou peritos mandatados por essas autoridades, fiquem sujeitos ao sigilo profissional. Esse sigilo implica que as informa5ıes confidenciais que
recebam no exerc9cio da sua profissªo nªo podem ser comunicadas a nenhuma pessoa ou autoridade, excepto de forma
sumÆria ou agregada, e de modo a que as empresas de seguros
individuais nªo possam ser identificadas, sem preju9zo dos casos do foro do direito penal.
Contudo, sempre que uma empresa de seguros seja declarada
em estado de falŒncia ou que tenha sido decidida judicialmente
a sua liquida5ªo obrigat/ria, as informa5ıes confidenciais que
nªo digam respeito a terceiros implicados nas tentativas de
recupera5ªo podem ser divulgadas no Gmbito de processos
c9veis ou comerciais.
2.
O disposto no n.o 1 nªo impede que as autoridades
competentes dos diferentes Estados-Membros procedam 6s trocas de informa5ıes previstas nas directivas aplicÆveis 6s empresas de seguros. Essas informa5ıes estªo sujeitas ao sigilo profissional previsto no n.o 1.
3.
Os Estados-Membros apenas podem celebrar acordos de
coopera5ªo com as autoridades competentes de pa9ses terceiros
que prevejam trocas de informa5ıes, se as informa5ıes comunicadas beneficiarem de garantias de sigilo profissional pelo
menos equivalentes 6s previstas no presente artigo.
4.
As autoridades competentes que, ao abrigo do disposto
nos n.os 1 ou 2, recebam informa5ıes confidenciais, s/ poderªo
utilizÆ-las no exerc9cio das suas fun5ıes:
Q para anÆlise das condi5ıes de acesso 6 actividade seguradora e para facilitar a fiscaliza5ªo das condi5ıes de exerc9cio da actividade, especialmente em matØria de fiscaliza5ªo
das provisıes tØcnicas, da margem de solvŒncia, da organiza5ªo administrativa e contabil9stica e do controlo interno,
ou
Q para a imposi5ªo de san5ıes,
ou
Q no Gmbito de um recurso administrativo contra uma decisªo da autoridade competente, ou
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Q no Gmbito de processos judiciais instaurados por for5a do
artigo 68.o ou de disposi5ıes espec9ficas previstas na presente directiva e nas outras directivas adoptadas no dom9nio
das empresas de seguros.
5.
Os n.os 1 e 4 nªo impedem a troca de informa5ıes
dentro de um mesmo Estado-Membro, quando nele existam
vÆrias autoridades competentes, ou, entre Estados-Membros,
entre as autoridades competentes e:
Q as autoridades investidas da atribui5ªo pœblica de fiscaliza5ªo das institui5ıes de crØdito e outras institui5ıes financeiras, bem como as autoridades encarregadas da supervisªo dos mercados financeiros,
Q os /rgªos intervenientes na liquida5ªo e no processo de
falŒncia de empresas de seguros e outros processos similares,
Q as pessoas encarregadas da certifica5ªo legal das contas das
empresas de seguros e de outras institui5ıes financeiras,
para o cumprimento da sua atribui5ªo de fiscaliza5ªo, nem a
transmissªo, aos /rgªos incumbidos da gestªo de processos
obrigat/rios de liquida5ªo ou de fundos de garantia, das informa5ıes necessÆrias ao exerc9cio das suas fun5ıes. As informa5ıes recebidas por essas autoridades, /rgªos e pessoas estªo
sujeitas ao sigilo profissional previsto no n.o 1.
6.
Sem preju9zo do disposto nos n.os 1 a 4, os Estados-Membros podem autorizar trocas de informa5ıes entre, por um
lado, as autoridades competentes e, por outro:
Q as autoridades com competŒncia para a supervisªo dos
organismos intervenientes na liquida5ªo e falŒncia de empresas de seguros e noutros processos anÆlogos, ou
Q as autoridades com competŒncia para a supervisªo das
pessoas encarregadas da revisªo legal das contas das empresas de seguros, das institui5ıes de crØdito, das empresas
de investimento e de outras institui5ıes financeiras, ou
Q os actuÆrios independentes das empresas de seguros que
exer5am, nos termos da lei uma fun5ªo de controlo sobre
estas, e os organismos com competŒncia para a supervisªo
desses actuÆrios.
Os Estados-Membros que fa5am uso da faculdade prevista no
primeiro parÆgrafo exigirªo que sejam preenchidas as seguintes
condi5ıes m9nimas:
Q as informa5ıes devem destinar-se ao exerc9cio das fun5ıes
de supervisªo ou da missªo de controlo a que se refere o
primeiro parÆgrafo,
Q as informa5ıes recebidas neste contexto ficarªo sujeitas ao
segredo profissional a que se refere o n.o 1,
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Q se as informa5ıes forem provenientes de outro Estado-Membro, s/ podem ser comunicadas com o acordo expl9cito das autoridades competentes que as transmitiram e, se
for o caso, exclusivamente para os fins relativamente aos
quais as referidas autoridades tiverem dado o seu acordo.
Os Estados-Membros comunicarªo 6 Comissªo e aos outros
Estados-Membros a identidade das autoridades, pessoas ou organismos a que podem ser comunicadas informa5ıes nos termos do presente nœmero.
7.
Sem preju9zo do disposto nos n.os 1 a 4, os Estados-Membros, com o objectivo de refor5ar a estabilidade do sistema
financeiro, incluindo a integridade deste, podem autorizar a
troca de informa5ıes entre as autoridades competentes e as
autoridades ou organismos encarregados por lei da detec5ªo
das infrac5ıes ao direito das sociedades e das investiga5ıes
sobre essas infrac5ıes.
Os Estados-Membros que fa5am uso da faculdade prevista no
primeiro parÆgrafo exigirªo que sejam preenchidas as seguintes
condi5ıes m9nimas:
Q as informa5ıes devem destinar-se ao exerc9cio das fun5ıes a
que se refere o primeiro parÆgrafo,
Q as informa5ıes recebidas neste contexto ficarªo sujeitas ao
segredo profissional a que se refere o n.o 1,
Q se as informa5ıes forem provenientes de outro Estado-Membro, s/ poderªo ser divulgadas com o acordo expl9cito
das autoridades competentes que as comunicaram e, se for
o caso, exclusivamente para os fins relativamente aos quais
as referidas autoridades tiverem dado o seu acordo.
Se, num Estado-Membro, as autoridades ou os organismos referidos no primeiro parÆgrafo exercerem as suas fun5ıes de
detec5ªo ou de investiga5ªo recorrendo, por for5a das suas
competŒncias espec9ficas, a pessoas mandatadas para o efeito
que nªo perten5am 6 fun5ªo pœblica, a possibilidade de trocas
de informa5ıes prevista no primeiro parÆgrafo poderÆ ser tornada extensiva a essas pessoas, nas condi5ıes especificadas no
segundo parÆgrafo.
Para efeitos de aplica5ªo do terceiro travessªo do segundo parÆgrafo, as autoridades ou os organismos a que se refere o
primeiro parÆgrafo comunicarªo 6s autoridades competentes
que tenham comunicado as informa5ıes, a identidade e o mandato preciso das pessoas a quem serªo transmitidas essas informa5ıes.
Os Estados-Membros comunicarªo 6 Comissªo e aos outros
Estados-Membros a identidade das autoridades ou organismos
que podem receber informa5ıes nos termos do presente nœmero.
A Comissªo elaborarÆ, antes de 31 de Dezembro do ano 2000,
um relat/rio sobre a aplica5ªo do presente nœmero.
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8.
Os Estados-Membros podem autorizar as autoridades
competentes a transmitir:
Q aos bancos centrais e outros organismos de voca5ªo semelhante, enquanto autoridades monetÆrias,
Q eventualmente, a outras autoridades com competŒncia para
a supervisªo dos sistemas de pagamento,
informa5ıes destinadas ao exerc9cio das suas fun5ıes, e podem
autorizar essas autoridades ou organismos a comunicar 6s autoridades competentes as informa5ıes de que necessitem para
efeitos de aplica5ªo do n.o 4. As informa5ıes recebidas neste
contexto ficarªo sujeitas ao segredo profissional a que se refere
o presente artigo.
9.
Nªo obstante o disposto nos n.os 1 e 4, os Estados-Membros podem, por for5a de disposi5ıes legais, autorizar a comunica5ªo de certas informa5ıes a outros departamentos das suas
administra5ıes centrais responsÆveis pela legisla5ªo sobre a
fiscaliza5ªo das institui5ıes de crØdito, das institui5ıes financeiras, dos servi5os de investimento e das empresas de seguros,
bem como aos inspectores mandatados por esses departamentos.
Todavia, essas informa5ıes s/ podem ser fornecidas quando tal
se revelar necessÆrio por razıes de fiscaliza5ªo prudencial.
Contudo, os Estados-Membros determinarªo que as informa5ıes recebidas ao abrigo dos n.os 2 e 5 e as obtidas atravØs
das verifica5ıes in loco referidas no artigo 11.o, nªo possam
nunca ser comunicadas nos termos do presente nœmero, salvo
acordo expl9cito da autoridade competente que tenha comunicado as informa5ıes ou da autoridade competente do Estado-Membro em que tenha sido efectuada a verifica5ªo no local.
Artigo 17.o
Fun'ªo dos auditores
1.
Os Estados-Membros determinarªo as seguintes condi5ıes
m9nimas:
a) Quaisquer pessoas autorizadas na acep5ªo da Directiva
84/253/CEE do Conselho (1), que exer5am junto de uma
empresa de seguros as fun5ıes descritas no artigo 51.o da
Directiva 78/660/CEE do Conselho (2), no artigo 37.o da
Directiva 83/349/CEE ou no artigo 31.o da Directiva
85/611/CEE do Conselho (3) ou quaisquer outras fun5ıes
legais, tŒm a obriga5ªo de comunicar rapidamente 6s autoridades competentes qualquer facto ou decisªo respeitante a
essa empresa de que tenham tido conhecimento no desempenho das suas fun5ıes, que seja suscept9vel de:
Q constituir uma viola5ªo de fundo das disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas que estabelecem
as condi5ıes de autoriza5ªo ou que regem de modo
espec9fico o exerc9cio da actividade das empresas de
seguros, ou
(1) JO L 126 de 12.5.1984, p. 20.
(2) JO L 222 de 14.8.1978, p. 11. Directiva com a œltima redac5ªo que
lhe foi dada pela Directiva 1999/60/CE (JO L 161 de 26.6.1999, p.
69).
(3) JO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva com a œltima redac5ªo que
lhe foi dada pela Directiva 95/26/CE.
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Q afectar a continuidade da explora5ªo da empresa de seguros, ou
Q acarretar a recusa da certifica5ªo das contas ou a
emissªo de reservas;
b) A mesma obriga5ªo aplica-se a essas pessoas no que respeita
aos factos e decisıes de que venham a ter conhecimento no
contexto de fun5ıes como as descritas na al9nea a), exercidas
numa empresa que mantenha uma rela5ªo estreita decorrente de uma rela5ªo de controlo com a empresa de seguros
na qual essas pessoas desempenham as referidas fun5ıes.
2.
A divulga5ªo de boa fØ 6s autoridades competentes, pelas
pessoas autorizadas na acep5ªo da Directiva 84/253/CEE, de
factos ou decisıes referidos no n.o 1, nªo constitui viola5ªo de
nenhuma restri5ªo 6 divulga5ªo de informa5ıes imposta por
contrato ou por disposi5ªo legislativa, regulamentar ou administrativa e nªo acarreta para essas pessoas qualquer tipo de
responsabilidade.
Artigo 18.o
PrÆtica simult=nea de seguro de vida e de nªo-vida
1.
Sem preju9zo dos n.os 3 e 7, nenhuma empresa pode ser
autorizada simultaneamente ao abrigo da presente directiva e
ao abrigo da Directiva 73/239/CEE.
2.

Todavia, os Estados-Membros podem prever que:

Q as empresas autorizadas ao abrigo da presente directiva,
possam, nos termos do artigo 6.o da Directiva 73/239/CEE,
obter igualmente uma autoriza5ªo para os riscos referidos
nos pontos 1 e 2 do anexo I da mesma directiva,
Q as empresas autorizadas ao abrigo do artigo 6.o da Directiva 73/239/CEE apenas para os riscos referidos nos pontos
1 e 2 do mesmo possam obter uma autoriza5ªo ao abrigo
da presente directiva.
3.
Sem preju9zo do n.o 6, as empresas referidas no n.o 2 e
aquelas que, em:
Q 1 de Janeiro de 1981 para as empresas autorizadas na
GrØcia,
Q 1 de Janeiro de 1986 para as empresas autorizadas em
Espanha e Portugal,
Q 2 de Maio de 1992 para as empresas autorizadas na `ustria, FinlGndia, e SuØcia e
Q 15 de Mar5o de 1979 para as outras empresas,
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praticavam a acumula5ªo das duas actividades abrangidas pela
presente directiva e pela Directiva 73/239/CEE, podem continuar a praticar tal acumula5ªo, desde que adoptem, de acordo
com o disposto no artigo 19.o da presente directiva, uma
gestªo separada para cada uma dessas actividades.

4.
Os Estados-Membros podem prever que as empresas referidas no n.o 2 respeitem as regras contabil9sticas que regem as
empresas de seguros autorizadas ao abrigo da presente directiva para toda a sua actividade. Os Estados-Membros podem,
tambØm, prever que, enquanto se aguarda uma coordena5ªo na
matØria, no que respeita 6s regras de liquida5ªo, as actividades
relativas aos riscos 1 e 2 do anexo I da Directiva 73/239/CEE,
exercidas pelas empresas referidas no n.o 2, sªo igualmente
regidas pelas regras aplicÆveis 6s actividades de seguro de vida.

5.
Sempre que uma empresa que exer5a as actividades indicadas no anexo I da Directiva 73/239/CEE tenha la5os financeiros, comerciais ou administrativos com uma empresa de
seguros que exer5a as actividades abrangidas pela presente directiva, as autoridades competentes dos Estados-Membros no
territ/rio dos quais se encontram situadas as sedes sociais dessas empresas, providenciarªo para que as contas das empresas
em causa nªo estejam falseadas por conven5ıes celebradas
entre essas empresas ou por acordos suscept9veis de influenciarem a reparti5ªo das despesas e receitas.

6.
Os Estados-Membros podem impor 6s empresas de seguros cuja sede social esteja situada no seu territ/rio a obriga5ªo
de cessar, nos prazos que aquele determinar, a acumula5ªo das
actividades que praticavam 6s datas referidas no n.o 3.

7.
As disposi5ıes do presente artigo serªo reexaminadas
com base num relat/rio da Comissªo ao Conselho, 6 luz da
futura harmoniza5ªo das regras da liquida5ªo e, o mais tardar,
atØ 31 de Dezembro de 1999.

Artigo 19.o
Gestªo separada dos seguros de vida e nªo-vida
1.
A gestªo distinta prevista no n.o 3 do artigo 18.o deve ser
organizada de tal modo que as actividades abrangidas pela
presente directiva se diferenciem das abrangidas pela Directiva
73/239/CEE, a fim de que:

Q nªo sejam causados quaisquer preju9zos aos interesses respectivos dos segurados de vida e nªo-vida, e que os lucros
resultantes da explora5ªo do seguro de vida revertam a
favor dos segurados de vida, como se a empresa de seguros
apenas explorasse o seguro de vida,

Q os m9nimos das obriga5ıes financeiras exigidas, nomeadamente no que respeita 6s margens de solvŒncia, correspondentes a cada uma das actividades, de acordo com o previsto, respectivamente, na presente directiva e na Directiva
73/239/CEE, nªo sejam suportados pela outra actividade.
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Contudo, uma vez satisfeitos, nas condi5ıes referidas no segundo travessªo do primeiro parÆgrafo, os m9nimos das obriga5ıes financeiras, a empresa pode, desde que informe de tal
facto a autoridade competente, utilizar os elementos expl9citos
da margem de solvŒncia ainda dispon9veis, para qualquer uma
das duas actividades.
[s autoridades competentes cabe, atravØs da anÆlise dos resultados das duas actividades, velar pelo cumprimento do disposto
neste nœmero.
2. a) A contabilidade deve ser organizada de modo a demonstrar as fontes de resultados para cada uma das duas
actividades, «vida» e «nªo-vida». Para esse efeito, o conjunto das receitas (nomeadamente, prØmios, pagamentos
dos resseguradores, rendimentos financeiros) e das despesas (nomeadamente, presta5ıes de seguro, constitui5ªo
de provisıes tØcnicas, prØmios de resseguro, despesas de
explora5ªo das opera5ıes de seguro) devem ser separadas em fun5ªo da sua origem. Os elementos comuns 6s
duas actividades serªo imputados segundo um critØrio de
reparti5ªo, que deve ser aceite pela autoridade de fiscaliza5ªo competente;
b) As empresas de seguros devem estabelecer, com base nos
dados contabil9sticos, um documento que demonstre,
separadamente, os elementos correspondentes a cada
uma das margens de solvŒncia, em conformidade com
o disposto no artigo 27.o da presente directiva e no n.o 1
do artigo 16.o da Directiva 73/239/CEE.
3.
Em caso de insuficiŒncia de uma das margens de solvŒncia, as autoridades competentes aplicarªo 6 actividade em causa
as medidas previstas na directiva correspondente, independentemente dos resultados obtidos na outra actividade. Em derroga5ªo do disposto no n.o 1, primeiro parÆgrafo, segundo travessªo, estas medidas podem incluir a autoriza5ªo de uma
transferŒncia de uma actividade para a outra.

Cap9tulo 2
Regras relativas 6s provisıes tØcnicas
Artigo 20.o
Constitui'ªo de provisıes tØcnicas
1.
O Estado-Membro de origem exigirÆ a todas as empresas
de seguros a constitui5ªo de provisıes tØcnicas suficientes, incluindo provisıes matemÆticas, em rela5ªo ao conjunto das
suas actividades.
O montante dessas provisıes serÆ determinado de acordo com
os seguintes princ9pios:
A.

i) As provisıes tØcnicas de seguro de vida devem ser calculadas segundo um mØtodo actuarial prospectivo suficientemente prudente que tome em conta todas as
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obriga5ıes futuras de acordo com as condi5ıes fixadas
para cada contrato em curso, e nomeadamente:
Q todas as presta5ıes garantidas, incluindo os valores
de resgate garantidos,
Q as participa5ıes nos lucros a que os segurados jÆ
tŒm colectiva ou individualmente direito, qualquer
que seja a sua qualifica5ªo dessas participa5ıes Q
adquiridas, declaradas ou concedidas,
Q todas as op5ıes a que o segurado tem direito de
acordo com as condi5ıes do contrato,
Q os encargos de empresa, incluindo as comissıes,
tendo em aten5ªo os prØmios futuros a receber;
ii) Pode ser utilizado um mØtodo retrospectivo caso seja
poss9vel demonstrar que as provisıes tØcnicas resultantes deste mØtodo nªo sªo inferiores 6s resultantes de um
mØtodo prospectivo suficientemente prudente, ou caso
nªo seja poss9vel aplicar para o tipo de contrato em
causa o mØtodo prospectivo;
iii) Uma avalia5ªo prudente nªo significa uma avalia5ªo
com base nas hip/teses consideradas mais provÆveis,
mas sim aquela em que se tome em conta uma margem
razoÆvel para varia5ıes desfavorÆveis dos diferentes factores;
iv) O mØtodo de avalia5ªo das provisıes tØcnicas deve ser
prudente nªo apenas em si mas tambØm quando se
toma em considera5ªo o mØtodo de avalia5ªo dos activos representativos dessas provisıes;
v) As provisıes tØcnicas devem ser calculadas separadamente para cada contrato. Fica, no entanto, autorizada
a utiliza5ªo de aproxima5ıes razoÆveis ou de generaliza5ıes quando Ø de crer que elas conduzam aproximadamente aos mesmos resultados que os cÆlculos individuais. O princ9pio do cÆlculo individual nªo obsta 6
constitui5ªo de provisıes suplementares para os riscos
gerais que nªo sejam individualizados;
vi) Sempre que o valor de resgate de um contrato esteja
garantido, o montante das provisıes matemÆticas para
esse contrato deve ser sempre, pelo menos, igual ao
valor garantido nesse momento.
B. A taxa de juro utilizada deve ser escolhida de forma prudente. Essa taxa Ø fixada de acordo com as regras da autoridade competente do Estado-Membro de origem da empresa, em aplica5ªo dos seguintes princ9pios:
a) Em rela5ªo a todos os contratos, a autoridade competente do Estado-Membro de origem da empresa de seguros fixa uma ou mais taxas de juro mÆximas, em
especial de acordo com as seguintes regras:
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i) nos casos em que os contratos incluem uma garantia
de taxa de juro, a autoridade competente do Estado-Membro de origem da empresa fixa uma taxa de juro
mÆxima œnica. Essa taxa pode variar consoante a
divisa em que o contrato estiver expresso, desde
que nªo exceda 60 % dos emprØstimos obrigacionistas do Estado em cuja moeda o contrato estiver lavrado. Se se tratar de um contrato em Euros, esse
limite Ø fixado por referŒncia aos emprØstimos obrigacionistas das institui5ıes comunitÆrias expressos
em euros.
Se, nos termos do segundo per9odo do primeiro parÆgrafo, o Estado-Membro decidir fixar uma taxa de
juro mÆxima para os contratos expressos na moeda
de outro Estado-Membro, consultarÆ previamente a
autoridade competente do Estado-Membro em cuja
divisa o contrato estÆ lavrado,
ii) todavia, nos casos em que os activos da empresa de
seguros nªo sªo avaliados pelo seu valor de aquisi5ªo, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de se calcular uma ou vÆrias taxas mÆximas
tendo em conta o rendimento dos activos correspondentes em carteira nessa data, deduzida uma margem
prudencial e, em especial no que se refere aos contratos de prØmios peri/dicos, tendo ainda em conta o
rendimento antecipado dos activos futuros. A margem prudencial e a ou as taxas de juro mÆximas
aplicadas ao rendimento antecipado dos activos futuros sªo fixadas pela autoridade competente do Estado-Membro de origem;
b) A fixa5ªo de uma taxa de juro mÆxima nªo implica que
a empresa de seguros seja obrigada a utilizar uma taxa
tªo alta;
c) O Estado-Membro de origem poderÆ decidir nªo aplicar
o disposto na al9nea a) 6s seguintes categorias de contratos:
Q contratos em unidades de conta,
Q contratos de prØmio œnico com uma dura5ªo mÆxima de oito anos,
Q contratos sem participa5ªo nos lucros, bem como os
contratos de renda sem valor de resgate.
Nos casos referidos nos segundo e terceiro travessıes do
primeiro parÆgrafo, ao escolher uma taxa de juro prudente, pode tomar-se em conta a moeda em que o contrato estÆ expresso e os activos correspondentes em carteira nessa data, bem como, nos casos em que os activos
da empresa forem avaliados pelo seu valor actual, o
rendimento antecipado dos activos futuros.
A taxa de juro utilizada nunca pode ser superior ao
rendimento dos activos calculado segundo as regras de
contabilidade do Estado-Membro de origem, ap/s dedu5ªo adequada;
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d) O Estado-Membro exigirÆ que a empresa de seguros
constitua nas suas contas uma provisªo destinada a fazer
face aos compromissos de taxa assumidos para com os
segurados, sempre que o rendimento actual ou previs9vel
do activo da empresa nªo seja suficiente para cobrir
esses mesmos compromissos;

e) As taxas de juro mÆximas fixadas nos termos da al9nea
a) serªo notificadas 6 Comissªo e 6s autoridades competentes dos Estados-Membros que o solicitarem.

C. Os elementos estat9sticos da avalia5ªo e os correspondentes
aos encargos devem ser escolhidos de forma prudente,
tendo em aten5ªo o Estado do compromisso, o tipo de
ap/lice, bem como os encargos administrativos e as comissıes previstas.

D. No que diz respeito aos contratos com participa5ªo nos
lucros, o mØtodo de avalia5ªo das provisıes tØcnicas pode
tomar em considera5ªo, de forma impl9cita ou expl9cita,
todos os tipos de participa5ıes futuras nos lucros, de
modo coerente com as outras hip/teses sobre a evolu5ªo
futura e com o mØtodo actual de participa5ªo nos lucros.

E. A provisªo para encargos futuros pode ser impl9cita, por
exemplo, tomando em considera5ªo os prØmios futuros
l9quidos dos encargos de gestªo. No entanto, a provisªo
total impl9cita ou expl9cita, nªo deve ser inferior 6 provisªo
que uma avalia5ªo prudente teria determinado.

F. O mØtodo de avalia5ªo das provisıes tØcnicas nªo deve ser
alterado todos os anos de maneira descont9nua na sequŒncia de altera5ıes arbitrÆrias no mØtodo ou nos elementos de
cÆlculo e deve permitir que a participa5ªo nos lucros seja
calculada de maneira razoÆvel durante o pedido de validade
do contrato.

2.
A empresa de seguros deve pZr 6 disposi5ªo do pœblico
as bases e os mØtodos utilizados na avalia5ªo das provisıes
tØcnicas, incluindo as provisıes constitu9das para participa5ªo
nos lucros.

3.
O Estado-Membro de origem exigirÆ 6s empresas de seguros que as provisıes tØcnicas em rela5ªo ao conjunto das
suas actividades sejam representadas por activos congruentes,
em conformidade com o artigo 26.o. No que respeita 6s actividades exercidas na Comunidade, esses activos devem estar
localizados na Comunidade. Os Estados-Membros nªo exigirªo
das empresas de seguros que localizem os seus activos num
Estado-Membro determinado. O Estado-Membro de origem
pode no entanto conceder derroga5ıes 6s regras relativas 6
localiza5ªo dos activos.

4.
Se o Estado-Membro de origem admitir a representa5ªo
das provisıes tØcnicas por crØditos sobre as resseguradoras,
fixarÆ a percentagem admitida. Nesse caso, nªo pode exigir a
localiza5ªo desses crØditos.
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Artigo 21.o
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i) Adiantamentos sobre ap/lices;

PrØmios dos novos contratos
Os prØmios dos novos contratos devem ser suficientes, segundo
critØrios actuariais razoÆveis, para permitir 6 empresa de seguros satisfazer o conjunto dos seus compromissos e, nomeadamente, constituir as provisıes tØcnicas adequadas.
Para este efeito, podem ser tidos em conta todos os aspectos da
situa5ªo financeira da empresa, sem que a inclusªo de recursos
alheios a esses prØmios e seus proveitos tenha carÆcter sistemÆtico e permanente, suscept9vel de pZr em causa, a prazo, a
solvŒncia da empresa.
Artigo 22.o
Activos representativos das provisıes tØcnicas
Os activos representativos das provisıes tØcnicas devem ter em
conta o tipo de opera5ıes efectuadas pela empresa de seguros
de modo a garantir a seguran5a, o rendimento e a liquidez dos
investimentos da empresa, que cuidarÆ de assegurar uma diversifica5ªo e dispersªo adequadas dessas aplica5ıes.
Artigo 23.o
Categorias de activos
1.
O Estado-Membro de origem s/ pode autorizar as empresas de seguros a representar as suas provisıes tØcnicas pelas
seguintes categorias de activos:
A. Investimentos
a) T9tulos de d9vida, obriga5ıes e outros instrumentos do
mercado monetÆrio e de capitais;
b) EmprØstimos;
c) Ac5ıes e outras participa5ıes de rendimento variÆvel;
d) Unidades de participa5ªo em organismos de investimento colectivo em valores mobiliÆrios (OICVM) e outros fundos de investimento;
e) Terrenos e edif9cios, bem como direitos reais imobiliÆrios.

j) Reembolsos fiscais;
k) CrØditos sobre fundos de garantia.
C. Outros activos
l)

Imobiliza5ıes corp/reas, com exclusªo de terrenos e
edif9cios, com base numa amortiza5ªo prudente;

m) Caixa de disponibilidades 6 vista; dep/sitos em institui5ıes de crØdito ou em quaisquer outros organismos
autorizados a receber dep/sitos;
n) Custos de aquisi5ªo diferidos;
o) Juros e rendas corridos nªo vencidos e outras contas de
regulariza5ªo;
p) Juros revers9veis.
2.
No que respeita 6 associa5ªo de subscritores denominada
«Lloyd’s», as categorias de activos incluem igualmente as garantias e as cartas de crØdito emitidas por institui5ıes de crØdito
na acep5ªo da Directiva 77/780/CEE do Parlamento Europeu e
do Conselho ou por empresas de seguros, bem como as quantias verificÆveis resultantes das ap/lices de seguro de vida, na
medida em que representem fundos pertencentes aos membros.
3.
A inclusªo de um activo ou de uma categoria de activos
na lista constante deste nœmero nªo implica que todos esses
activos devam ser automaticamente admitidos em representa5ªo das provisıes tØcnicas. O Estado-Membro de origem estabelecerÆ regras mais detalhadas fixando as condi5ıes de utiliza5ªo dos activos admiss9veis para o efeito; a este respeito,
pode exigir garantias reais ou outras garantias, nomeadamente
no que se refere aos crØditos sobre resseguradoras.
Para a determina5ªo e aplica5ªo das regras por si estabelecidas,
o Estado-Membro de origem deve zelar em especial pelo respeito dos seguintes princ9pios:

B. CrØditos
f) CrØditos sobre resseguradoras, incluindo a parte destas
nas provisıes tØcnicas;
g) Dep/sitos em empresas cedentes; d9vidas destas empresas;
h) CrØditos sobre tomadores de seguros e intermediÆrios
decorrentes de opera5ıes de seguro directo e de resseguro;

i) Os activos representativos das provisıes tØcnicas serªo
avaliados l9quidos das d9vidas contra9das para a aquisi5ªo
dos mesmos activos;
ii) Todos os activos devem ser avaliados segundo um critØrio
de prudŒncia tomando em considera5ªo o risco de nªo
realiza5ªo. Designadamente, o imobilizado corp/reo, com
exclusªo de terrenos e edif9cios, apenas deverÆ ser admitido em representa5ªo das provisıes tØcnicas caso a sua
avalia5ªo assente num critØrio de amortiza5ªo prudente;
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iii) Os emprØstimos, quer sejam concedidos a empresas, a
Estados, a institui5ıes internacionais, a administra5ıes locais ou regionais ou a pessoas singulares, apenas podem
ser admitidos em representa5ªo das provisıes tØcnicas
caso ofere5am garantias de seguran5a suficientes, fundadas
na qualidade do mutuÆrio, em hipotecas, em garantias
bancÆrias ou concedidas por empresas de seguro ou em
outros tipos de garantia;

iv) Os instrumentos derivados, tais como op5ıes, futuros e
«swaps», relacionados com activos representativos das provisıes tØcnicas podem ser utilizados na medida em que
contribuam para reduzir os riscos de investimento ou
permitam uma gestªo eficaz da carteira. Esses instrumentos devem ser avaliados segundo um critØrio de prudŒncia
e podem ser tomados em conta na avalia5ªo dos activos
subjacentes;

v) Os valores mobiliÆrios que nªo sªo negociados num mercado regulado apenas serªo admitidos em representa5ªo
das provisıes tØcnicas na medida em que sejam realizÆveis
a curto prazo ou quando se trate de participa5ıes em
institui5ıes de crØdito, em empresas de seguros, nos termos do artigo 6.o, e em empresas de investimento estabelecidas num Estado-Membro;

vi) Os crØditos sobre terceiros apenas serªo admitidos em
representa5ªo das provisıes tØcnicas ap/s dedu5ªo das
d9vidas para com esses mesmos terceiros;

vii) O montante dos crØditos admitidos em representa5ªo das
provisıes tØcnicas deverÆ ser calculado segundo um critØrio de prudŒncia que contemple o risco da sua nªo realiza5ªo. Em particular, os crØditos sobre tomadores de seguros e intermediÆrios resultantes de opera5ıes de seguro
directo e de resseguro apenas serªo admitidos desde que
s/ sejam efectivamente exig9veis desde hÆ menos de trŒs
meses;

viii) No caso de activos representativos de um investimento
numa empresa filial que, por conta da empresa de seguros,
administra a totalidade ou parte dos investimentos desta
œltima, o Estado-Membro de origem deve, para efeitos da
aplica5ªo das regras e princ9pios enunciados no presente
artigo, tomar em considera5ªo os activos subjacentes da
empresa filial; o Estado-Membro de origem pode aplicar o
mesmo tratamento aos activos de outras filiais;

ix) Os custos de aquisi5ªo diferidos apenas serªo admitidos
em representa5ªo das provisıes tØcnicas se tal for compat9vel com os mØtodos de cÆlculo das provisıes matemÆticas.

4.
Nªo obstante o disposto nos n.os 1, 2 e 3, o Estado-Membro de origem pode, em circunstGncias excepcionais e a pedido
da empresa de seguros, autorizar temporariamente e mediante
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decisªo devidamente fundamentada que outras categorias de
activos sejam admitidas em representa5ªo das provisıes tØcnicas, sem preju9zo do artigo 22.o.

Artigo 24.o
Regras de diversifica'ªo dos investimentos
1.
O Estado-Membro de origem exigirÆ, relativamente aos
activos representativos das suas provisıes tØcnicas, que as empresas de seguros nªo invistam um montante superior a:

a) 10 % do total das suas provisıes tØcnicas il9quidas num
terreno ou edif9cio ou em vÆrios terrenos ou edif9cios suficientemente pr/ximos entre si para serem considerados
efectivamente como um œnico investimento;

b) 5 % do montante total das suas provisıes tØcnicas il9quidas
em ac5ıes e outros valores negociÆveis equiparÆveis a ac5ıes, t9tulos de d9vida, obriga5ıes e outros instrumentos do
mercado monetÆrio e de capitais de uma mesma empresa ou
em emprØstimos concedidos ao mesmo mutuÆrio, considerados em bloco, exceptuando-se os emprØstimos concedidos
a uma autoridade estatal, regional ou local ou a uma organiza5ªo internacional de que um ou vÆrios Estados-Membros sªo membros. Este limite pode ser elevado para 10 %
caso a empresa nªo aplique mais de 40 % das suas provisıes
tØcnicas il9quidas em emprØstimos ou em t9tulos que correspondam a emitentes e a mutuÆrios em que aplica mais de
5 % dos seus activos;

c) 5 % do montante total das suas provisıes tØcnicas il9quidas
em emprØstimos nªo garantidos, dos quais 1 % para um
œnico emprØstimo nªo garantido, com exclusªo dos emprØstimos concedidos 6s institui5ıes de crØdito, 6s empresas de
seguros, na medida em que seja permitido pelo artigo 6.o, e
6s empresas de investimento estabelecidas num Estado-Membro. Esses limites podem ser aumentados respectivamente
para 8 % e 2 % por decisªo tomada caso a caso pela autoridade competente do Estado-Membro de origem;

d) 3 % do montante total das suas provisıes tØcnicas il9quidas
em disponibilidades 6 vista;

e) 10 % do total das suas provisıes tØcnicas il9quidas em ac5ıes, outros t9tulos equiparÆveis a ac5ıes e em obriga5ıes,
que nªo sejam negociados num mercado regulado.

2.
A inexistŒncia no n.o 1 de um limite para as aplica5ıes
numa determinada categoria de activos nªo significa que os
activos dessa categoria devam ser admitidos sem limites para
a representa5ªo das provisıes tØcnicas. O Estado-Membro de
origem estabelecerÆ regras mais particularizadas, fixando as
condi5ıes de utiliza5ªo dos activos admiss9veis. Para a determina5ªo e aplica5ªo de tais regras, deverÆ assegurar em especial a
observGncia dos seguintes princ9pios:
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i) Os activos representativos das provisıes tØcnicas devem ser
suficientemente diversificados e dispersos por forma a garantir que nªo existe excessiva dependŒncia de uma categoria de activos, sector de investimento ou investimento
determinados;

ii) As aplica5ıes em activos que, em virtude da sua natureza
ou da qualidade do emitente, apresentem um elevado grau
de risco deverªo ser limitadas a n9veis prudentes;

iii) A imposi5ªo de limites a categorias particulares de activos
deverÆ ter em conta o tratamento dado ao resseguro no
cÆlculo das provisıes tØcnicas;
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Q os t9tulos que nªo sªo negociados num mercado regulado
em rela5ªo 6queles que o sªo,
Q os t9tulos de d9vida, obriga5ıes e outros instrumentos do
mercado monetÆrio e de capitais cujos emitentes nªo sejam
Estados, uma das suas administra5ıes regionais ou locais ou
empresas que perten5am 6 zona A, na acep5ªo da Directiva
89/647/CEE, ou cujos emitentes sejam organiza5ıes internacionais de que nªo fa5a parte um Estado-Membro da
Comunidade, em rela5ªo aos mesmos instrumentos financeiros cujos emitentes apresentem estas caracter9sticas.

iv) No caso de activos representativos de um investimento
numa empresa filial que, por conta da empresa de seguros,
administre a totalidade ou parte dos investimentos desta
œltima, o Estado-Membro de origem deverÆ, para efeitos
da aplica5ªo das regras e princ9pios enunciados no presente
artigo, tomar em considera5ªo os activos subjacentes da
empresa filial; pode aplicar o mesmo tratamento aos activos
de outras filiais;

4.
Os Estados-Membros podem elevar o limite previsto no
n.o 1, al9nea b), para 40 % relativamente a determinadas obriga5ıes, sempre que estas sejam emitidas por institui5ıes de
crØdito com sede social num Estado-Membro e que estejam
legalmente sujeitas a um controlo pœblico especial destinado
a proteger os titulares dessas obriga5ıes. Em particular, as
somas provenientes da emissªo dessas obriga5ıes devem ser
investidas, em conformidade com a lei, em activos que cubram
amplamente, durante todo o prazo de validade dessas obriga5ıes, os compromissos delas decorrentes e que estejam afectados por privilØgio ao reembolso do capital e ao pagamento dos
juros devidos em caso de falha do emissor.

v) A percentagem de activos representativos das provisıes
tØcnicas objecto de investimentos nªo l9quidos deve ser
limitada a um n9vel prudente;

5.
Os Estados-Membros nªo podem exigir 6s empresas de
seguros que realizem investimentos em categorias espec9ficas
de activos.

vi) Sempre que os activos inclu9rem emprØstimos a determinadas institui5ıes de crØdito, ou obriga5ıes emitidas por estas, o Estado-Membro de origem poderÆ considerar, ao
aplicar 6s regras e princ9pios contidos no presente artigo,
os activos subjacentes dessas institui5ıes de crØdito. Este
tratamento s/ poderÆ ser aplicado na medida em que a
institui5ªo de crØdito tiver a sua sede social num Estado-Membro, for da exclusiva propriedade desse Estado-Membro e/ou das suas autoridades locais e que as suas actividades, de acordo com os seus estatutos, consistam na concessªo de emprØstimos, pelos seus intermediÆrios, ao Estado ou 6s autoridades locais ou de emprØstimos garantidos
por estes ou ainda de emprØstimos a organismos estreitamente ligados ao Estado ou 6s autoridades locais.

3.
No Gmbito das regras pormenorizadas que fixam as condi5ıes de utiliza5ªo dos activos admiss9veis, o Estado-Membro
tratarÆ de modo mais limitativo:

Q os emprØstimos que nªo sejam acompanhados por uma
garantia bancÆria, por uma garantia concedida por empresas de seguros, por uma hipoteca ou por qualquer outra
forma de garantia, em rela5ªo aos emprØstimos acompanhados por tais garantias,

Q os OICVM nªo coordenados nos termos da Directiva
85/611/CEE e os outros fundos de investimento, em rela5ªo
aos OICVM coordenados nos termos da referida directiva,

6.
Sem preju9zo do disposto no n.o 1, o Estado-Membro de
origem pode, em circunstGncias excepcionais e a pedido da
empresa de seguros, dispensar temporariamente e mediante
decisªo devidamente fundamentada, das regras fixadas nas al9neas a) a e) do n.o 1, sem preju9zo do disposto no artigo 22.o.
Artigo 25.o
Contratos ligados ao OICVM
1.
Sempre que as presta5ıes previstas por um contrato se
encontrem directamente ligadas ao valor de unidades de participa5ªo em OICVM ou ao valor de activos inclu9dos num
fundo interno da empresa de seguros, normalmente dividido
em unidades de participa5ªo, as provisıes tØcnicas respeitantes
a essas presta5ıes tŒm de ser representadas o mais aproximadamente poss9vel por essas unidades de participa5ªo ou, caso
as unidades de participa5ªo nªo estiverem definidas, por esses
activos.
2.
Sempre que as presta5ıes previstas por um contrato se
encontrem directamente ligadas a um 9ndice de ac5ıes ou a
qualquer outro valor de referŒncia diferente dos valores mencionados no n.o 1, as provisıes tØcnicas respeitantes a essas
presta5ıes tŒm de ser representadas, o mais aproximadamente
poss9vel, quer pelas unidades de participa5ªo que se considere
representarem o valor de referŒncia quer, no caso de as unidades de participa5ªo nªo estarem definidas, por activos com um
grau adequado de seguran5a e comerciabilidade que correspondam o mais aproximadamente poss9vel 6queles em que se baseia o valor de referŒncia espec9fico.
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3.
Nenhuma das disposi5ıes dos artigos 22.o e 24.o se aplicarÆ a activos que representem compromissos directamente
ligados 6s presta5ıes referidas nos n.os 1 e 2. As referŒncias
a provisıes tØcnicas contidas no artigo 24.o entender-se-ªo
como excluindo as provisıes tØcnicas relativas a esses compromissos.
4.
Sempre que as presta5ıes a que se referem os n.os 1 e 2
inclu9rem uma garantia de determinada remunera5ªo do investimento ou qualquer outra presta5ªo garantida, as provisıes
tØcnicas adicionais correspondentes ficarªo sujeitas ao disposto
nos artigos 22.o, 23.o e 24.o.
Artigo 26.o
Regras de congruŒncia
1.
Para efeitos do n.o 3 do artigo 20.o e do artigo 52.o os
Estados-Membros observarªo o disposto no anexo II da presente directiva no que respeita 6s regras de congruŒncia.
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competentes sejam informadas no m9nimo um mŒs
antes e possam, durante esse per9odo, proibir o pagamento;
c) As disposi5ıes pertinentes dos estatutos s/ poderem
ser alteradas depois de as autoridades competentes
terem declarado nªo terem objec5ıes 6 altera5ªo,
sem preju9zo dos critØrios constantes das al9neas a)
e b).
Q metade da parte ainda nªo realizada do capital social ou
do fundo inicial, desde que a parte realizada atinja 25 %
desse capital ou fundo,
Q as reservas (legais ou livres) que nªo correspondam aos
compromissos,
Q os lucros a transitar,

2.
Este artigo nªo se aplica aos compromissos a que se
refere o artigo 25.o.

Cap9tulo 3
Regras relativas 6 margem de solvŒncia e aos fundos de garantia
Artigo 27.o
Margem de solvŒncia
Cada Estado-Membro exigirÆ que todas as empresas de seguros,
cujas sedes sociais estejam situadas no seu territ/rio, disponham de uma margem de solvŒncia suficiente em rela5ªo ao
conjunto das suas actividades.
A margem de solvŒncia Ø constitu9da:
1. Pelo patrim/nio da empresa de seguros, livre de qualquer
compromisso previs9vel, e deduzindo os elementos incorp/reos. Este patrim/nio compreende nomeadamente:
Q o capital social realizado ou, no caso das mœtuas, o
fundo inicial efectivo realizado acrescido das contas
dos seus associados que satisfa5am todos os seguintes
critØrios:
a) Os estatutos estabelecerem que o pagamento aos associados a partir dessas contas s/ pode ser efectuado
desde que tal nªo dŒ origem 6 descida da margem de
solvŒncia abaixo do n9vel exigido ou, ap/s a dissolu5ªo da empresa, se todas as outras d9vidas da empresa tiverem sido pagas;
b) Os estatutos estabelecerem, relativamente a qualquer
pagamento deste tipo por razıes que nªo sejam a
rescisªo individual da filia5ªo, que as autoridades

Q as ac5ıes preferenciais cumulativas e os emprØstimos
subordinados, podem ser inclu9dos, mas neste caso s/
atØ ao limite de 50 % da margem, dos quais 25 %, no
mÆximo, compreendem emprØstimos subordinados com
prazo fixo ou ac5ıes preferenciais cumulativas privilegiadas com dura5ªo determinada, desde que satisfa5am,
pelo menos, os seguintes critØrios:
a) No caso de falŒncia ou liquida5ªo da empresa de
seguros, que existam acordos vinculativos nos termos
dos quais os emprØstimos subordinados ou as ac5ıes
preferenciais ocupam uma categoria inferior em rela5ªo aos crØditos de todos os outros credores e que
s/ sejam reembolsados ap/s liquida5ªo de todas as
outras d9vidas em curso nesse momento.
AlØm disso, os emprØstimos subordinados devem igualmente preencher as seguintes condi5ıes:
b) S/ serªo tomados em considera5ªo os fundos efectivamente pagos;
c) Para os emprØstimos a prazo fixo, o prazo inicial
deve ser fixado em pelo menos cinco anos. O mais
tardar um ano antes do termo do prazo, a empresa
de seguros apresenta 6s autoridades competentes,
para aprova5ªo, um plano indicando a forma como
a margem de solvŒncia serÆ mantida ou posta ao
n9vel desejado no termo do prazo, a nªo ser que o
montante atØ ao qual o emprØstimo pode ser inclu9do
nos elementos da margem de solvŒncia seja progressivamente reduzido durante os cinco œltimos anos,
pelo menos, antes da data de vencimento. As autoridades competentes podem autorizar o reembolso antecipado desses fundos desde que o pedido tenha sido
feito pela empresa de seguros emitente e que a sua
margem de solvŒncia nªo des5a abaixo do n9vel exigido;
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d) Os emprØstimos para os quais nªo tenha sido fixada a
data de vencimento da d9vida s/ serªo reembolsÆveis
mediante um prØ-aviso de cinco anos, excepto se
tiverem deixado de ser considerados elementos da
margem de solvŒncia ou se o acordo prØvio das autoridades competentes for formalmente exigido para
o reembolso antecipado. Neste œltimo caso, a empresa de seguros informarÆ as autoridades competentes pelo menos seis meses antes da data do reembolso
proposto, indicando a margem de solvŒncia efectiva e
exigida antes e depois do reembolso.

As autoridades competentes s/ autorizarªo o reembolso se a margem de solvŒncia da empresa de seguros nªo descer abaixo do n9vel exigido;

e) O contrato de emprØstimo nªo deverÆ incluir quaisquer clÆusulas que estabele5am que, em circunstGncias determinadas, excepto no caso da liquida5ªo da
empresa de seguros, a d9vida deva ser reembolsada
antes da data de vencimento acordada;

f) O contrato de emprØstimo s/ poderÆ ser alterado
depois de as autoridades competentes terem declarado que nªo se opıem 6 altera5ªo,

Q os t9tulos de dura5ªo indeterminada e outros instrumentos que preencham as condi5ıes adiante enunciadas,
incluindo as ac5ıes preferenciais cumulativas diferentes
das referidas no quinto travessªo, atØ ao limite de 50 %
da margem para o total desses t9tulos e dos emprØstimos
subordinados referidos no quinto travessªo:

a) Nªo podem ser reembolsados por iniciativa do portador ou sem o acordo prØvio da autoridade competente;

b) O contrato de emissªo deve dar 6 empresa de seguros
a possibilidade de diferir o pagamento dos juros do
emprØstimo;

c) Os crØditos do mutuante sobre a empresa de seguros
devem estar totalmente subordinados aos de todos os
credores nªo subordinados;

d) Os documentos que regulam a emissªo dos t9tulos
devem prever a capacidade da d9vida e dos juros
nªo pagos para absorver os preju9zos, permitindo
simultaneamente a continua5ªo da actividade da empresa de seguros;

e) Ter-se-ªo em conta apenas os montantes efectivamente pagos.
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2. Pelas reservas de lucros que figuram no balan5o quando,
nªo tendo sido destinadas a distribui5ªo pelos segurados,
possam ser utilizadas para cobrir eventuais preju9zos, desde
que a legisla5ªo nacional o autorize.

3. Mediante solicita5ªo devidamente justificada da empresa,
junto da autoridade competente do Estado-Membro em
cujo territ/rio se encontra situada a sede social e com o
consentimento dessa autoridade:

a) Por um montante correspondente a 50 % dos lucros futuros da empresa; o montante dos lucros futuros obtØm-se multiplicando o lucro anual previsto pelo factor
que representa a dura5ªo residual mØdia dos contratos;
este factor pode atingir 10, no mÆximo; o lucro anual
previsto Ø a mØdia aritmØtica dos lucros que tenham sido
obtidos no decurso dos œltimos cinco anos nas actividades enumeradas no artigo 2.o.

As bases de cÆlculo do factor multiplicador do lucro
anual previsto, bem como os elementos do lucro anual
obtido, serªo fixados de comum acordo pelas autoridades
competentes dos Estados-Membros em colabora5ªo com
a Comissªo. AtØ 6 obten5ªo desse acordo, esses elementos serªo determinados em conformidade com a legisla5ªo do Estado-Membro de origem.

Logo que as autoridades competentes tenham fixado a
no5ªo de lucros obtidos, a Comissªo apresentarÆ propostas tendentes 6 harmoniza5ªo das contas anuais das empresas de seguros e 6 coordena5ªo prevista no n.o 2 do
artigo 1.o da Directiva 78/660/CEE;

b) Se nªo for praticada a zillmeriza5ªo ou no caso de uma
zillmeriza5ªo inferior 6 carga de aquisi5ªo contida no
prØmio, pela diferen5a entre a provisªo matemÆtica nªo
zillmerizada ou parcialmente zillmerizada e uma provisªo matemÆtica zillmerizada 6 taxa de zillmeriza5ªo
igual 6 carga de aquisi5ªo contida no prØmio este montante nªo pode, no entanto, exceder 3,5 % da soma das
diferen5as entre os capitais «vida» e as provisıes matemÆticas para o conjunto dos contratos onde a zillmeriza5ªo for poss9vel; mas a essa diferen5a deve, eventualmente, reduzir-se o montante das despesas de aquisi5ªo
nªo amortizadas, inscritas no activo;

c) No caso de concordGncia das autoridades competentes
dos Estados-Membros interessados, no territ/rio dos
quais a empresa de seguros exerce a sua actividade, pelas
mais-valias latentes, que nªo tenham um carÆcter excepcional, resultantes da sub-avalia5ªo dos elementos do
activo e da sobre avalia5ªo dos elementos do passivo,
desde que nªo sejam provisıes matemÆticas.
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Artigo 28.o
Montante m0nimo da margem de solvŒncia
Sem preju9zo do disposto no artigo 29.o, o montante m9nimo
da margem de solvŒncia deve ser determinado consoante os
ramos exercidos, nos seguintes termos:
a) Para os seguros referidos no ponto 1, al9neas a) e b), do
artigo 2.o, que nªo sejam seguros ligados a fundos de investimento, e para as opera5ıes referidas no ponto 3 do
artigo 2.o, o m9nimo da margem de solvŒncia deve ser igual
6 soma dos dois resultados seguintes:
Q primeiro resultado:
o valor correspondente a 4 % das provisıes matemÆticas
relativas 6s opera5ıes directas sem dedu5ªo do resseguro
cedido nem do resseguro aceite, Ø multiplicado pela rela5ªo existente, relativamente ao œltimo exerc9cio, entre
o montante das provisıes matemÆticas deduzidas das
cessıes em resseguro, e o montante bruto, acima previsto, das provisıes matemÆticas; esta rela5ªo nªo pode,
em caso algum, ser inferior a 85 %.
Q segundo resultado:
para os contratos cujos capitais em risco nªo sejam
negativos, o valor correspondente a 0,3 % dos capitais
seguros pela empresa de seguros Ø multiplicado pela
rela5ªo existente, relativamente ao œltimo exerc9cio, entre o montante dos capitais em risco que permanecem a
cargo da empresa ap/s a cessªo em resseguro e a retrocessªo, e o montante dos capitais em risco sem dedu5ªo
do resseguro; esta rela5ªo nªo pode, em caso algum, ser
inferior a 50 %;
Para os seguros temporÆrios em caso de morte, com
uma dura5ªo mÆxima de trŒs anos, a percentagem acima
referida Ø reduzida para 0,1 %; para os seguros com uma
dura5ªo superior a trŒs anos mas inferior a cinco, a
referida percentagem Ø reduzida para 0,15 %;
b) Para os seguros complementares referidos no ponto 1, al9nea
c), do artigo 2.o, o m9nimo da margem de solvŒncia deve ser
igual ao resultado do seguinte cÆlculo:
Q toma-se o valor global dos prØmios ou quotiza5ıes, incluindo os adicionais, de seguros directos emitidos no
decurso do œltimo exerc9cio, mesmo que referentes a
outros exerc9cios,
Q acrescenta-se-lhe o montante dos prØmios de resseguro
aceite, no decurso do œltimo exerc9cio,
Q deduz-se-lhe o montante total dos prØmios ou quotiza5ıes anulados no decurso do œltimo exerc9cio, bem
como o montante total dos impostos e taxas referentes
aos prØmios ou quotiza5ıes considerados no valor global
acima referido.
O montante assim calculado Ø dividido em duas partes, em
que a primeira vai atØ ao valor de 10 milhıes EUR e a
segunda inclui o excedente, incidindo sobre cada uma delas
as percentagens de, respectivamente, 18 % e 16 %, adicionando-se os resultados assim obtidos.
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A soma assim obtida Ø multiplicada pela rela5ªo existente,
relativamente ao œltimo exerc9cio, entre o montante dos
sinistros que, ap/s a cessªo e retrocessªo em resseguro,
permanecem a cargo da empresa de seguros e o montante
bruto dos sinistros; esta rela5ªo nªo pode, em caso algum,
ser inferior a 50 %.
No caso da associa5ªo de subscritores denominada Lloyd’s, o
cÆlculo do montante da margem de solvŒncia Ø efectuado a
partir dos prØmios l9quidos; estes sªo multiplicados por uma
percentagem estimada globalmente, cujo valor Ø fixado
anualmente e determinado pela autoridade de fiscaliza5ªo
do Estado-Membro da sede social. Esta percentagem fixa
deve ser calculada a partir dos elementos estat9sticos mais
recentes, abrangendo, nomeadamente, as comissıes liquidadas. Estes elementos, bem como o cÆlculo efectuado, devem
ser comunicados 6s autoridades competentes dos pa9ses
onde a Lloyd’s se encontra estabelecida;
c) Para os seguros de doen5a a longo prazo, nªo rescind9veis,
indicados no ponto 1, al9nea d), do artigo 2.o, e para as
opera5ıes de capitaliza5ªo referidas no ponto 2, al9nea b),
do artigo 2.o, o m9nimo de margem de solvŒncia deve ser
igual a 4% das provisıes matemÆticas, calculado nas condi5ıes estabelecidas para o primeiro resultado da al9nea a) do
presente artigo;
d) Para as opera5ıes das tontinas referidas no ponto 2, al9nea
a), do artigo 2.o, esta margem deve ser igual a 1 % do valor
do activo das associa5ıes;
e) Para os seguros referidos no ponto 1, al9neas a) e b), do
artigo 2.o, ligados a fundos de investimento, e para as opera5ıes referidas no ponto 2, al9neas c), d) e e), do artigo 2.o,
o m9nimo da margem de solvŒncia deve ser igual:
Q ao valor correspondente a 4 % das provisıes matemÆticas, calculado nas condi5ıes previstas para o primeiro
resultado da al9nea a) deste artigo, na medida em que a
empresa de seguros assuma um risco de investimento, e
ao valor correspondente a 1 % das provisıes calculado
do mesmo modo, na medida em que a empresa nªo
assuma um risco de investimento e desde que a dura5ªo
do contrato seja superior a cinco anos e que o montante
destinado a cobrir as despesas de gestªo previstas no
contrato seja fixado para um prazo superior a cinco
anos, acrescido
Q do valor correspondente a 0,3 % dos capitais em risco,
calculado nas condi5ıes previstas para o segundo resultado, da al9nea a), segundo parÆgrafo deste artigo, na
medida em que a empresa de seguros assuma um risco
de mortalidade.
Artigo 29.o
Fundo de garantia
1.
O ter5o do m9nimo da margem de solvŒncia, calculado de
acordo com o estabelecido no artigo 28.o, constitui o fundo de
garantia. Pelo menos, 50 % do fundo de garantia deve ser constitu9do, sem preju9zo do disposto no n.o 2, pelos elementos
enumerados nos pontos 1 e 2 do artigo 27.o.
2. a) O fundo de garantia Ø constitu9do, no m9nimo, por
800 000 EUR;
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b) Cada Estado-Membro pode prever a redu5ªo do m9nimo
do fundo de garantia para 600 000 EUR, relativamente
6s mœtuas, 6s sociedades sob a forma de mœtuas e 6s
tontinas,
c) Relativamente 6s mœtuas de seguros referidas no ponto
2, segunda frase do segundo travessªo, do n.o 6 do artigo
3.o, que estejam abrangidas pela presente directiva, e 6s
tontinas, cada Estado-Membro pode autorizar a constitui5ªo de um m9nimo do fundo de garantia igual a
100 000 EUR, a elevar, gradualmente, atØ ao montante
fixado na al9nea b), atravØs de presta5ıes sucessivas de
100 000 EUR, cada vez que o montante das quotiza5ıes
seja aumentado em 500 000 EUR,
d) O m9nimo do fundo de garantia referido nas al9neas a), b)
e c) deve ser constitu9do pelos elementos enumerados
nos pontos 1 e 2 do artigo 27.o.
3.
As mœtuas de seguros que pretendam estender a sua
actividade, nos termos do n.o 2 do artigo 6.o, ou do artigo
38.o, nªo o podem fazer sem que se adaptem imediatamente 6s
disposi5ıes contidas no n.o 2, al9neas a) e b), do presente
artigo.
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nacionalidade, as partes podem optar pela lei do Estado-Membro da nacionalidade do tomador.
3.
Quando um Estado compreender vÆrias unidades territoriais com normas jur9dicas pr/prias em matØria de obriga5ıes
contratuais, cada unidade serÆ considerada como um pa9s para
efeitos de identifica5ªo da lei aplicÆvel por for5a da presente
directiva.
Um Estado-Membro em que diferentes unidades territoriais tenham normas jur9dicas pr/prias em matØria de obriga5ıes
contratuais nªo Ø obrigado a aplicar a presente directiva aos
conflitos que surjam entre as legisla5ıes dessas unidades.
4.
O presente artigo nªo pode prejudicar a aplica5ªo das
normas jur9dicas do pa9s do tribunal que regula imperativamente a situa5ªo, independentemente da lei aplicÆvel ao contrato.
Se a legisla5ªo de um Estado-Membro o previr, pode ser dada
execu5ªo 6s disposi5ıes imperativas da lei do Estado-Membro
do compromisso se, e na medida em que, de acordo com a
legisla5ªo desse Estado, essas disposi5ıes forem aplicÆveis independentemente da lei que rege o contrato.

Artigo 30.o
Activos nªo utilizados para a cobertura das provisıes tØcnicas
1.
Os Estados-Membros nªo estabelecerªo qualquer regra no
que se refere 6 escolha dos activos que ultrapassam os que
representam as provisıes tØcnicas referidas no artigo 20.o.

5.
Sem preju9zo do disposto nos n.os 1 a 4, os Estados-Membros aplicarªo aos contratos de seguro que sªo objecto da
presente directiva as correspondentes normas gerais de direito
internacional privado em matØria de obriga5ıes contratuais.
Artigo 32.o

2.
Sem preju9zo do disposto no n.o 3 do artigo 20.o, nos
os
n. 1, 2, 3 e 5 do artigo 36.o e no n.o 1, segundo parÆgrafo, do
artigo 37.o, os Estados-Membros nªo restringirªo a livre cessªo
de activos mobiliÆrios ou imobiliÆrios que fa5am parte do patrim/nio das empresas de seguros autorizadas.
3.
Os n.os 1 e 2 nªo obstam 6s medidas que os Estados-Membros, conquanto salvaguardando os interesses dos segurados, possam adoptar, enquanto proprietÆrios ou s/cios das
empresas de seguros em questªo.

Interesse geral
O Estado-Membro do compromisso nªo pode impedir que o
tomador do seguro subscreva um contrato celebrado com uma
empresa de seguros autorizada nas condi5ıes previstas no artigo 4.o, desde que tal contrato nªo colida com as disposi5ıes
jur9dicas de interesse geral em vigor no Estado-Membro do
compromisso.
Artigo 33.o
Regras relativas ?s condi'ıes de seguros e de tarifas

Cap9tulo 4
Regras relativas ao direito dos contratos e 6s condi5ıes de
seguros
Artigo 31.o
Lei aplicÆvel
1.
Aos contratos relativos 6s actividades referidas na presente directiva aplica-se a lei do Estado-Membro do compromisso. Todavia, sempre que a legisla5ªo desse Estado o permita,
as partes podem optar pela lei de outro pa9s.
2.
Sempre que o tomador for uma pessoa singular e residir
habitualmente num Estado-Membro diferente do Estado da sua

Os Estados-Membros nªo podem prever disposi5ıes que exijam
a aprova5ªo prØvia ou a comunica5ªo sistemÆtica das condi5ıes gerais e especiais das ap/lices de seguro, das tarifas, das
bases tØcnicas utilizadas nomeadamente para o cÆlculo das
tarifas e das provisıes tØcnicas e dos formulÆrios e outros
impressos que uma empresa de seguros se proponha utilizar
nas suas rela5ıes com os tomadores de seguro.
Sem preju9zo do disposto no primeiro parÆgrafo e com o œnico
objectivo de controlar a observGncia das disposi5ıes nacionais
relativas aos princ9pios actuariais, o Estado-Membro de origem
pode exigir a comunica5ªo sistemÆtica das bases tØcnicas utilizadas para o cÆlculo das tarifas e das provisıes tØcnicas, sem
que tal exigŒncia possa constituir para a empresa de seguros
uma condi5ªo prØvia para o exerc9cio da sua actividade.
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O mais tardar atØ 1 de Julho de 1999, a Comissªo apresentarÆ
ao Conselho um relat/rio sobre a aplica5ªo destas disposi5ıes.
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Cap9tulo 5
Empresas de seguros em dificuldade ou em situa5ªo irregular
Artigo 36.o

Artigo 34.o

Empresas em dificuldade

Per0odo de renœncia

1.
Se uma empresa de seguros nªo cumprir o disposto no
artigo 20.o, a autoridade competente do Estado-Membro de
origem da empresa pode, ap/s ter informado da sua inten5ªo
as autoridades competentes dos Estados-Membros do compromisso, proibir a livre cessªo dos activos.

1.
Cada Estado-Membro deve determinar que o tomador de
um contrato individual de seguro de vida dispıe de um prazo
de 14 a 30 dias, a contar da data em que lhe tenha sido
confirmada a sua celebra5ªo, para renunciar aos seus efeitos.

A comunica5ªo da renœncia ao contrato por parte do tomador
tem por efeito libertÆ-lo, em rela5ªo ao futuro, de qualquer
obriga5ªo decorrente desse contrato.

Os restantes efeitos jur9dicos e os termos da renœncia sªo
regidos pela legisla5ªo aplicÆvel ao contrato, tal como definida
no artigo 31.o, nomeadamente no que diz respeito 6s regras
segundo as quais o tomador Ø informado da celebra5ªo do
contrato.

2.
Os Estados-Membros podem nªo aplicar o disposto no
n.o 1 aos contratos de dura5ªo igual ou inferior a seis meses ou
sempre que, pela situa5ªo do titular da ap/lice ou pelas circunstGncias em que foi celebrado o contrato, o titular da ap/lice nªo tiver necessidade desta protec5ªo especial. Os Estados-Membros especificarªo nas suas regras em que circunstGncias
nªo Ø aplicÆvel o n.o 1.

Artigo 35.o

2.
Com vista 6 recupera5ªo da situa5ªo financeira de uma
empresa de seguros cuja margem de solvŒncia deixou de atingir
o n9vel m9nimo fixado no artigo 28.o, a autoridade competente
do Estado-Membro de origem exigirÆ a essa empresa um plano
de recupera5ªo que deve ser submetido 6 sua aprova5ªo.

Se, em circunstGncias excepcionais, a autoridade competente
considerar que a posi5ªo financeira da empresa de seguros
vai continuar a deteriorar-se, poderÆ igualmente restringir ou
proibir a livre cessªo dos activos da empresa. Nesse caso, informarÆ as autoridades dos outros Estados-Membros, em cujos
territ/rios a empresa de seguros exerce actividade, das medidas
adoptadas e estas adoptarªo, a seu pedido, medidas idŒnticas 6s
que tiver adoptado.

3.
Se a margem de solvŒncia deixar de atingir o fundo de
garantia definido no artigo 29.o, a autoridade competente do
Estado-Membro de origem exigirÆ 6 empresa de seguros um
plano de financiamento a curto prazo, que deve ser submetido
6 sua aprova5ªo.

Informa'ªo ao tomador
1.
Antes da celebra5ªo do contrato de seguro, devem ser
comunicadas ao tomador pelo menos as informa5ıes enunciadas no ponto A do anexo III.

2.
Enquanto vigorar o contrato, o tomador deve ser informado de todas as altera5ıes 6s informa5ıes enunciadas no
ponto B do anexo III.

3.
O Estado-Membro do compromisso s/ pode exigir 6s
empresas de seguros a presta5ªo de informa5ıes suplementares
em rela5ªo 6s enumeradas no anexo III se essas informa5ıes
forem necessÆrias para a compreensªo efectiva pelo tomador
dos elementos essenciais do compromisso.

4.
As regras de execu5ªo do presente artigo e do anexo III
serªo adoptadas pelo Estado-Membro de compromisso.

A autoridade competente pode, alØm disso, restringir ou proibir a livre cessªo dos activos da empresa de seguros. InformarÆ
desse facto as autoridades dos Estados-Membros em cujo territ/rio a empresa de seguros exerce a sua actividade, as quais, a
seu pedido, tomarªo idŒnticas disposi5ıes.

4.
Nos casos previstos nos n.os 1, 2 e 3, as autoridades
competentes podem tomar quaisquer outras medidas adequadas
6 salvaguarda dos interesses dos segurados.

5.
A pedido do Estado-Membro de origem da empresa, nos
casos previstos nos n.os 1, 2 e 3, cada Estado-Membro adoptarÆ
as disposi5ıes necessÆrias para poder proibir, em conformidade
com a sua legisla5ªo nacional, a livre cessªo dos activos localizados no seu territ/rio, cabendo ao Estado-Membro de origem da empresa de seguros indicar os activos que devem ser
objecto de tais medidas.
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Artigo 37.o
Revoga'ªo da autoriza'ªo
1.
A autoriza5ªo concedida 6 empresa de seguros pela autoridade competente do Estado-Membro de origem pode ser
revogada por essa autoridade quando a empresa:
a) Nªo fizer uso da autoriza5ªo num prazo de doze meses,
renunciar expressamente a fazŒ-lo ou cessar o exerc9cio da
sua actividade durante um per9odo superior a seis meses, a
nªo ser que o Estado-Membro em causa preveja que nestes
casos a autoriza5ªo caducarÆ;
b) Deixar de preencher as condi5ıes de acesso;
c) Nªo tiver podido realizar, nos prazos concedidos, as medidas previstas no plano de recupera5ªo ou no plano de financiamento referido no artigo 36.o;
d) Faltar gravemente ao cumprimento das obriga5ıes que lhe
sªo impostas pela regulamenta5ªo que lhe Ø aplicÆvel.
Em caso de revoga5ªo ou de caducidade da autoriza5ªo, a
autoridade competente do Estado-Membro de origem informarÆ do facto as autoridades competentes dos outros Estados-Membros, as quais devem tomar as medidas adequadas para
impedir que a empresa em questªo inicie novas opera5ıes no
seu territ/rio, quer em regime de estabelecimento quer em
regime de livre presta5ªo de servi5os. A autoridade competente
do Estado-Membro de origem, com a colabora5ªo das outras
autoridades, tomarÆ todas as medidas necessÆrias para salvaguardar os interesses dos segurados, nomeadamente atravØs
de restri5ıes 6 livre cessªo dos activos da empresa de seguros,
nos termos do n.o 1, do n.o 2, segundo parÆgrafo, e do n.o 3,
segundo parÆgrafo, do artigo 36.o.
2.
Qualquer decisªo de revoga5ªo da autoriza5ªo deve ser
fundamentada de maneira precisa e notificada 6 empresa de
seguros interessada.

T˝TULO IV
DISPOSI˙ES RELATIVAS AO DIREITO DE ESTABELECIMENTO E + LIVRE PRESTA˙ˆO DE SERVI˙OS

Artigo 38.o
Condi'ıes para o estabelecimento de uma sucursal
1.
Qualquer empresa de seguros que pretenda estabelecer
uma sucursal no territ/rio de um outro Estado-Membro deve
comunicar esse facto as autoridades competentes do Estado-Membro de origem.
2.
Os Estados-Membros exigirªo que a empresa de seguros
que pretenda estabelecer uma sucursal noutro Estado-Membro
fa5a acompanhar a comunica5ªo referida no n.o 1 das seguintes
informa5ıes:
a) O nome do Estado-Membro em cujo territ/rio tenciona
estabelecer a sucursal;
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b) O seu programa de actividades, no qual serªo nomeadamente indicados o tipo de opera5ıes previstas e a estrutura
organizativa da sucursal;
c) O endere5o onde os documentos lhe podem ser reclamados
e entregues, no Estado-Membro da sucursal, entendendo-se
que esse endere5o Ø o mesmo que aquele para onde sªo
enviadas todas as comunica5ıes dirigidas ao mandatÆrio
geral;
d) O nome e o endere5o do mandatÆrio geral da sucursal, que
deve ter poderes bastantes para obrigar a empresa de seguros perante terceiros e para a representar perante as autoridades e os tribunais do Estado-Membro da sucursal. No
que respeita 6 Lloyd’s, em caso de eventuais lit9gios no
Estado-Membro da sucursal decorrentes dos compromissos
assumidos, nªo devem resultar para os segurados maiores
dificuldades do que as que resultariam se os lit9gios envolvessem empresas de tipo clÆssico. Neste sentido, os poderes
do mandatÆrio geral devem, nomeadamente, incluir poder
ser demandado judicialmente nessa qualidade com poderes
para obrigar os subscritores de Lloyd’s em causa.
3.
A menos que, tendo em conta o projecto em questªo, a
autoridade competente do Estado-Membro de origem tenha
razıes para duvidar da adequa5ªo das estruturas administrativas ou da situa5ªo financeira da empresa de seguros ou da
idoneidade e qualifica5ıes ou experiŒncia profissionais dos dirigentes responsÆveis e do mandatÆrio geral, essa autoridade
competente comunicarÆ as informa5ıes referidas no n.o 2 6
autoridade competente do Estado-Membro da sucursal no
prazo de trŒs meses a contar da recep5ªo de todas essas informa5ıes, e informarÆ do facto a empresa interessada.
A autoridade competente do Estado-Membro de origem certificarÆ igualmente que a empresa de seguros dispıe do m9nimo
da margem de solvŒncia, calculada em conformidade com os
artigos 28.o e 29.o.
Sempre que as autoridades competentes do Estado-Membro de
origem recusem comunicar as informa5ıes referidas no n.o 2
6s autoridades competentes do Estado-Membro da sucursal,
darªo a conhecer as razıes dessa recusa 6 empresa de seguros
interessada, no prazo de trŒs meses ap/s a recep5ªo de todas as
informa5ıes. A recusa ou a falta de resposta pode ser objecto
de recurso judicial no Estado-Membro de origem.
4.
Antes de a sucursal da empresa de seguros iniciar o
exerc9cio das suas actividades, a autoridade competente do Estado-Membro da sucursal disporÆ de dois meses a contar da
recep5ªo da comunica5ªo referida no n.o 3 para indicar 6
autoridade competente do Estado-Membro de origem, se for
caso disso, as condi5ıes em que, por razıes de interesse geral,
essas actividades devem ser exercidas no Estado-Membro da
sucursal.
5.
A partir da recep5ªo de uma comunica5ªo da autoridade
competente do Estado-Membro da sucursal ou, em caso de
silŒncio desta, decorrido o prazo previsto no n.o 4, a sucursal
pode ser estabelecida e iniciar as suas actividades.
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6.
Em caso de modifica5ªo de conteœdo de uma das informa5ıes comunicadas nos termos das al9neas b), c) ou d) do n.o
2, a empresa de seguros comunicarÆ por escrito a modifica5ªo
em causa 6s autoridades competentes do Estado-Membro de
origem e do Estado-Membro da sucursal, pelo menos um
mŒs antes de proceder a essa modifica5ªo, a fim de que a
autoridade competente do Estado-Membro de origem e a autoridade competente do Estado-Membro da sucursal possam
exercer as fun5ıes que lhes sªo atribu9das respectivamente
nos termos dos n.os 3 e 4.
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Artigo 41.o
Livre presta'ªo de servi'os: modifica'ªo da presta'ªo de
servi'o
Qualquer altera5ªo que a empresa de seguros pretenda introduzir nas indica5ıes referidas no artigo 39.o fica sujeita ao
processo previsto nos artigos 39.oe 40.o.

Artigo 42.o
Artigo 39.o

Idioma

Livre presta'ªo de servi'os: comunica'ªo prØvia ao
Estado-Membro de origem

As autoridades competentes do Estado-Membro da sucursal ou
do Estado-Membro da presta5ªo de servi5os podem exigir que
as informa5ıes, que, por for5a da presente directiva, estªo
autorizadas a pedir a respeito da actividade das empresas de
seguros que operam no territ/rio desse Estado-Membro, lhes
sejam fornecidas na l9ngua ou l9nguas oficiais desse Estado.

Qualquer empresa de seguros que pretenda realizar pela primeira vez, num ou mais Estados-Membros, as suas actividades
em regime de livre presta5ªo de servi5os deverÆ informar previamente as autoridades competentes do Estado-Membro de
origem, indicando a natureza dos riscos que se propıe cobrir.

Artigo

40.o

Livre presta'ªo de servi'os: notifica'ªo pelo Estado-Membro de origem
1.
As autoridades do Estado-Membro de origem notificarªo,
no prazo mÆximo de um mŒs a contar da data da comunica5ªo
prevista no artigo 39.o, ao Estado-Membro ou aos Estados-Membros em cujo territ/rio uma empresa de seguros pretenda
realizar as suas actividades em regime de livre presta5ªo de
servi5os, os seguintes elementos:

a) Uma declara5ªo certificando que a empresa de seguros dispıe do m9nimo da margem de solvŒncia, calculada em conformidade com os artigos 28.o e 29.o;

b) Os ramos que a empresa de seguros interessada estÆ habilitada a explorar;

c) A natureza dos riscos que a empresa de seguros se propıe
cobrir no Estado-Membro da presta5ªo de servi5os.

Simultaneamente, aquelas autoridades notificarªo a empresa de
seguros interessada.

2.
Sempre que as autoridades competentes do Estado-Membro de origem nªo comunicarem as informa5ıes referidas no
n.o 1 no prazo previsto, informarªo no mesmo prazo a empresa de seguros das razıes dessa recusa. Esta recusa deverÆ
poder ser objecto de recurso judicial no Estado-Membro de
origem.

3.
A empresa de seguros pode iniciar a sua actividade a
partir da data em que comprovadamente lhe foi feita a notifica5ªo da comunica5ªo prevista no primeiro parÆgrafo do n.o 1.

Artigo 43.o
Regras relativas ?s condi'ıes de seguros e de tarifas
O Estado-Membro da sucursal ou da presta5ªo de servi5os nªo
pode prever disposi5ıes que exijam a aprova5ªo prØvia ou a
comunica5ªo sistemÆtica das condi5ıes gerais e especiais das
ap/lices de seguro, das tarifas, das bases tØcnicas utilizadas
nomeadamente para o cÆlculo das tarifas e das provisıes tØcnicas e dos formulÆrios e outros impressos que a empresa de
seguros tenciona utilizar nas suas rela5ıes com os tomadores
de seguros. A fim de supervisionar a observGncia das disposi5ıes nacionais relativas aos contratos de seguro, apenas poderÆ
exigir, a qualquer empresa de seguros que pretenda efectuar no
seu territ/rio opera5ıes de seguros em regime de estabelecimento ou em regime de livre presta5ªo de servi5os, a comunica5ªo nªo sistemÆtica das condi5ıes ou dos outros documentos que tenciona utilizar, sem que tal exigŒncia possa constituir
para a empresa de seguros uma condi5ªo prØvia para o exerc9cio da sua actividade.

Artigo 44.o
Nªo respeito das normas legais pelas empresas de seguros
1.
Qualquer empresa de seguros que efectue opera5ıes em
regime de direito de estabelecimento ou em regime de livre
presta5ªo de servi5os deve apresentar 6s autoridades competentes do Estado-Membro da sucursal e/ou do Estado-Membro da
presta5ªo de servi5os todos os documentos que lhe forem solicitados para efeitos da aplica5ªo do presente artigo, na medida
em que tal obriga5ªo se aplique igualmente 6s empresas com
sede nesses Estados-Membros.

2.
Se as autoridades competentes de um Estado-Membro
verificarem que uma empresa que tem uma sucursal ou que
opera em regime de livre presta5ªo de servi5os no seu territ/rio nªo respeita as normas legais em vigor nesse mesmo Estado
que lhe sejam aplicÆveis, solicitarªo 6 empresa de seguros em
causa que ponha fim a essa situa5ªo irregular.
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3.
Se a empresa de seguros em questªo nªo tomar as disposi5ıes necessÆrias, as autoridades competentes do Estado-Membro em causa informarªo desse facto as autoridades competentes do Estado-Membro de origem. Estas œltimas autoridades tomarªo, logo que poss9vel, todas as medidas adequadas
para que a dita empresa de seguros ponha fim a essa situa5ªo
irregular. A natureza de tais medidas serÆ comunicada 6s autoridades competentes do Estado-Membro em causa.
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ca5ªo dispon9veis, no Estado-Membro da sucursal ou da presta5ªo de servi5os, desde que observem as normas que eventualmente rejam a forma e o conteœdo dessa publicidade adoptadas por razıes de interesse geral.

Artigo 46.o
Liquida'ªo

4.
Se, apesar das medidas tomadas para o efeito pelo Estado-Membro de origem, ou porque tais medidas se revelem insuficientes ou nªo existam ainda nesse Estado, a empresa de seguros persistir em violar as normas legais em vigor no Estado-Membro em causa, este œltimo pode, ap/s ter informado as
autoridades competentes do Estado-Membro de origem, tomar
as medidas adequadas para evitar ou reprimir novas irregularidades e, se for absolutamente necessÆrio, impedir a empresa
de celebrar novos contratos de seguro no seu territ/rio. Os
Estados-Membros assegurarªo que seja poss9vel efectuar no
seu territ/rio as notifica5ıes 6s empresas de seguros.

No caso de liquida5ªo de uma empresa de seguros, os compromissos resultantes dos contratos celebrados atravØs de uma
sucursal ou em regime de livre presta5ªo de servi5os serªo
executados do mesmo modo que os compromissos resultantes
de outros contratos de seguro da mesma empresa, sem distin5ıes quanto 6 nacionalidade dos segurados e dos beneficiÆrios.

5.
Os n.os 2, 3, e 4 nªo afectam o poder dos Estados-Membros em causa de tomar, em caso de urgŒncia, as medidas
adequadas para evitar as irregularidades cometidas no seu territ/rio. Tal inclui a possibilidade de impedir que uma empresa
de seguros continue a celebrar novos contratos de seguros no
seu territ/rio.

Cada empresa de seguros deve comunicar 6 autoridade competente do Estado-Membro de origem, de modo distinto para as
opera5ıes efectuadas atravØs de um estabelecimento e para as
opera5ıes efectuadas em regime de presta5ªo de servi5os, o
montante dos prØmios, sem dedu5ªo do resseguro, emitidos
por Estado-Membro e por cada um dos ramos I a IX com a
defini5ªo que lhes Ø dada no anexo I.

6.
Os n.os 2, 3, e 4 nªo interferem com o poder dos Estados-Membros de sancionar infrac5ıes no seu territ/rio.
7.
Se a empresa de seguros que cometeu a infrac5ªo possuir
um estabelecimento ou possuir bens no Estado-Membro em
causa, as autoridades competentes deste œltimo podem, em
conformidade com a legisla5ªo nacional, aplicar as san5ıes
administrativas previstas para essa infrac5ªo em rela5ªo a
esse estabelecimento ou a esses bens.

Artigo 47.o
Informa'ıes estat0sticas sobre as actividades transfronteiri'as

A autoridade de fiscaliza5ªo competente do Estado-Membro de
origem comunicarÆ as indica5ıes em causa, dentro de um
prazo razoÆvel e de uma forma agregada, 6s autoridades de
fiscaliza5ªo competentes de cada um dos Estados-Membros interessados que lhe solicitem estas informa5ıes.

Artigo 48.o
Taxas sobre os prØmios

n.os

8.
Qualquer medida tomada em aplica5ªo dos
3 a 7 que
inclua san5ıes ou restri5ıes ao exerc9cio da actividade seguradora deve ser devidamente justificada e notificada 6 empresa de
seguros em questªo.
9.
A Comissªo apresentarÆ de dois em dois anos ao ComitØ
de seguros um relat/rio recapitulando o nœmero e o tipo de
casos em rela5ªo aos quais, em cada Estado-Membro, houve
recusas nos termos do artigo 38.o ou do artigo 40.o, ou foram
tomadas medidas em conformidade com o n.o 4 do presente
artigo. Os Estados-Membros cooperarªo com a Comissªo, fornecendo-lhe todas as informa5ıes necessÆrias para a elabora5ªo
do referido relat/rio.
Artigo 45.o
Publicidade
A presente directiva nªo obsta a que as empresas de seguros
cuja sede social se situa num Estado-Membro fa5am publicidade dos seus servi5os atravØs de todos os meios de comuni-

1.
Sem preju9zo de uma posterior harmoniza5ªo, qualquer
contrato de seguro s/ pode ser sujeito aos mesmos impostos
indirectos e taxas parafiscais que oneram os prØmios de seguro
no Estado-Membro do compromisso, bem como, no que respeita a Espanha, 6s sobrecargas fixadas legalmente a favor do
organismo espanhol «Consorcio de Compensaci/n de Seguros»
para as necessidades das suas fun5ıes em matØria de compensa5ªo das perdas resultantes de eventos extraordinÆrios que
ocorram nesse Estado-Membro.

2.
A lei aplicÆvel ao contrato por for5a do artigo 31.o nªo
tem incidŒncia sobre o regime fiscal aplicÆvel.

3.
Sem preju9zo de uma harmoniza5ªo posterior, cada Estado-Membro aplicarÆ 6s empresas de seguros que assumam
compromissos no seu territ/rio as suas disposi5ıes nacionais
relativas 6s medidas destinadas a garantir a cobran5a dos impostos indirectos e das taxas parafiscais devidos por for5a do
n.o 1.
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T˝TULO V
REGRAS APLIC`VEIS +S AG˚NCIAS OU SUCURSAIS ESTABELECIDAS NO INTERIOR DA COMUNIDADE, DE EMPRESAS
CUJA SEDE SOCIAL EST` SITUADA FORA DA COMUNIDADE

Artigo 49.o
Princ0pios e condi'ıes de autoriza'ªo
1.
Cada Estado-Membro subordinarÆ a uma autoriza5ªo administrativa o acesso, no seu territ/rio, 6s actividades mencionadas no artigo 2.o, de qualquer empresa cuja sede social esteja
situada fora da Comunidade.
2.
O Estado-Membro pode conceder a autoriza5ªo desde
que a empresa satisfa5a, pelo menos, as seguintes condi5ıes:
a) Esteja habilitada, de acordo com a legisla5ªo nacional a que
estÆ submetida, a exercer as actividades mencionadas no
artigo 2.o;
b) Constitua uma agŒncia ou sucursal no territ/rio deste Estado-Membro;
c) Comprometa-se a estabelecer, na sede da agŒncia ou sucursal, uma contabilidade adequada 6 actividade que ela a9
exerce, bem como a a9 manter todos os documentos relativos aos neg/cios celebrados;
d) Designe um mandatÆrio geral que deve ter o acordo da
autoridade competente;
e) Disponha de activos, no Estado-Membro de explora5ªo,
num montante, pelo menos, igual 6 metade do m9nimo
prescrito no n.o 2, al9nea a), do artigo 29.o, para o fundo
de garantia, e deposite, a t9tulo de cau5ªo, um quarto deste
m9nimo;
f) Comprometa-se a possuir uma margem de solvŒncia, em
conformidade com o disposto no artigo 53.o;
g) Apresente um programa de actividades em conformidade
com o disposto nos n.os 3 e 4.
3.
O programa de actividades da agŒncia ou sucursal, referido na al9nea g) do n.o 2, deve conter indica5ıes ou justifica5ıes sobre:
a) A natureza dos compromissos que a empresa se propıe
assumir no pa9s de acolhimento; as condi5ıes gerais e especiais dos contratos que se propıe utilizar;
b) As bases tØcnicas que a empresa prevŒ utilizar para cada
categoria de opera5ıes, nomeadamente, os elementos necessÆrios para o cÆlculo das tarifas e das provisıes previstas no
artigo 20.o;
c) Os princ9pios orientadores em matØria de resseguro;
d) A situa5ªo da margem de solvŒncia e do fundo de garantia
da empresa, previstos nos artigos 27.o, 28.o e 29.o;
e) As previsıes de despesas de instala5ªo dos servi5os administrativos e da rede comercial e os meios financeiros destinados a fazer-lhes face;
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e, alØm disso, deve incluir relativamente aos trŒs primeiros
exerc9cios sociais:
f) A situa5ªo provÆvel da tesouraria;
g) Um plano pormenorizado acerca das previsıes das receitas e
despesas, quanto 6s opera5ıes de seguro directo, ao resseguro aceite e ao resseguro cedido.
4.
O programa deve ser acompanhado do balan5o e da
conta de ganhos e perdas da empresa, relativos a cada um
dos trŒs œltimos exerc9cios sociais. No entanto, se a empresa
contar menos de trŒs exerc9cios sociais, apenas terÆ de fornecer
os elementos relativos aos exerc9cios jÆ encerrados.
Artigo 50.o
Disposi'ıes aplicÆveis ?s sucursais das empresas de pa0ses
terceiros
1. a) As agŒncias e sucursais mencionadas no presente t9tulo
nªo podem, sem preju9zo do disposto na al9nea b), acumular no territ/rio de um Estado-Membro, o exerc9cio
das actividades mencionadas no anexo I da Directiva
73/239/CEE, com o exerc9cio das abrangidas pela presente directiva;
b) Os Estados-Membros podem, sem preju9zo do disposto
na al9nea c), prever que as agŒncias e sucursais abrangidas
pelo presente t9tulo, que, 6s datas referidas no n.o 3 do
artigo 18.o, praticavam a acumula5ªo destas duas actividades no territ/rio de um Estado-Membro, possam continuar a praticar a9 esta acumula5ªo, desde que adoptem,
para cada uma das actividades, uma gestªo distinta, de
acordo com o previsto no artigo 19.o;
c) O Estado-Membro que, ao abrigo do disposto no n.o 6
do artigo 18.o, tenha imposto 6s empresas estabelecidas
no seu territ/rio a obriga5ªo de deixar de acumular as
actividades que, 6s datas referidas no n.o 3 do artigo 18.o,
praticavam, deve, igualmente, impor tal obriga5ªo 6s
agŒncias e sucursais mencionadas no presente t9tulo estabelecidas no seu territ/rio e que a9 pratiquem essa
acumula5ªo;
d) Os Estados-Membros podem prever que as agŒncias e
sucursais mencionadas no presente t9tulo, cuja sede social
pratique a acumula5ªo de actividades e que, 6s datas
referidas no n.o 3 do artigo 18.o, praticavam, no territ/rio de um Estado-Membro unicamente as actividades
mencionadas na presente directiva, possam prosseguir
a9 as suas actividades. Se a empresa pretender exercer,
nesse territ/rio, as actividades abrangidas pela Directiva
73/239/CEE, jÆ nªo poderÆ exercer as actividades abrangidas pela presente directiva senªo por intermØdio de
uma filial.
2.
Os artigos 13.o e 36.o sªo aplicÆveis, mutatis mutandis, 6s
agŒncias ou sucursais referidas no presente t9tulo.
Para efeitos do artigo 36.o, a autoridade competente que efectuar a verifica5ªo da solvŒncia global dessas agŒncias ou sucursais Ø equiparada 6 autoridade competente do Estado-Membro
da sede social.
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3. Em caso de revoga5ªo da autoriza5ªo, pela autoridade
referida no n.o 2 do artigo 54.o, esta informarÆ as autoridades
competentes dos outros Estados-Membros onde a empresa de
seguros exerce a sua actividade, as quais tomarªo as medidas
adequadas. Se a decisªo de revoga5ªo for motivada por insuficiŒncia da margem de solvŒncia, calculada de acordo com o
disposto no n.o 1, al9nea a), do artigo 54.o, as autoridades
competentes dos outros Estados-Membros envolvidos procederªo, igualmente, 6 revoga5ªo da autoriza5ªo.
Artigo 51.o
TransferŒncia de carteira
1.
Nas condi5ıes previstas no direito nacional, cada Estado-Membro autorizarÆ as agŒncias e sucursais estabelecidas no seu
territ/rio e referidas no presente t9tulo a transferir a totalidade
ou parte da respectiva carteira de contratos para uma cessionÆria estabelecida no mesmo Estado-Membro, desde que as
autoridades competentes desse Estado-Membro ou, eventualmente, do Estado-Membro referido no artigo 54.o certifiquem
que a cessionÆria possui a margem de solvŒncia necessÆria,
tendo em conta esta mesma transferŒncia.

2.
Nas condi5ıes previstas no direito nacional, cada Estado-Membro autorizarÆ as agŒncias e sucursais estabelecidas no seu
territ/rio e referidas no presente t9tulo a transferir a totalidade
ou parte da respectiva carteira de contratos para uma empresa
de seguros com sede social num outro Estado-Membro, desde
que as autoridades competentes desse Estado-Membro certifiquem que a cessionÆria possui a margem de solvŒncia necessÆria, tendo em conta essa mesma transferŒncia.

3.
Se, nas condi5ıes previstas no direito nacional, um Estado-Membro autorizar as agŒncias e sucursais estabelecidas no
seu territ/rio e referidas no presente t9tulo a transferir a totalidade ou parte da respectiva carteira de contratos para uma
agŒncia ou sucursal referida no presente t9tulo e criada no
territ/rio de outro Estado-Membro, esse Estado-Membro assegurar-se-Æ de que as autoridades competentes do Estado-Membro da cessionÆria ou, eventualmente, do Estado-Membro referido no artigo 54.o certifiquem que a cessionÆria possui a
margem de solvŒncia necessÆria, tendo em conta essa mesma
transferŒncia, de que a lei do Estado-Membro da cessionÆria
prevŒ a possibilidade dessa transferŒncia e de que esse Estado
concorda com a transferŒncia.

19.12.2000

6.
A transferŒncia autorizada em conformidade com o presente artigo Ø publicitada no Estado-Membro do compromisso,
nos termos do direito nacional. Essa transferŒncia Ø opon9vel de
pleno direito aos tomadores de seguros, aos segurados e a
qualquer titular de direitos ou obriga5ıes decorrentes dos contratos transferidos.
Esta disposi5ªo nªo prejudica o direito de os Estados-Membros
preverem a possibilidade de os tomadores de seguros rescindirem o contrato num determinado prazo a partir da transferŒncia.
Artigo 52.o
Constitui'ªo de provisıes tØcnicas
Os Estados-Membros exigirªo que as empresas constituam provisıes suficientes, em conformidade com o disposto no artigo
20.o, que correspondam aos compromissos assumidos no seu
territ/rio. Providenciarªo para que estas provisıes sejam representadas, pela agŒncia ou sucursal, atravØs de provisıes equivalentes e congruentes nos termos do anexo II.
A legisla5ªo dos Estados-Membros Ø aplicÆvel ao cÆlculo destas
provisıes, 6 determina5ªo das categorias de investimento e 6
avalia5ªo dos provisıes, bem como, se for caso disso, 6 fixa5ªo
dos limites dentro dos quais os activos podem ser admitidos
em representa5ªo destas provisıes.
O Estado-Membro interessado exigirÆ que os activos admitidos
em representa5ªo destas provisıes estejam localizados no seu
territ/rio. ?, no entanto, aplicÆvel o n.o 4 do artigo 20.o.
Artigo 53.o
Margem de solvŒncia e fundo de garantia
1.
Cada Estado-Membro exigirÆ que as agŒncias ou sucursais
estabelecidas no seu territ/rio disponham de uma margem de
solvŒncia constitu9da pelos elementos enunciados no artigo
27.o. A margem m9nima serÆ calculada de harmonia com o
disposto no artigo 28.o. Todavia, para o cÆlculo desta margem,
apenas serªo tomadas em considera5ªo as opera5ıes realizadas
pela agŒncia ou sucursal.
2.
O ter5o do m9nimo da margem de solvŒncia constitui o
fundo de garantia.

4.
Nos casos referidos nos n.os 1, 2 e 3, o Estado-Membro
onde se situa a agŒncia ou a sucursal cedente autorizarÆ a
transferŒncia depois de ter obtido o acordo das autoridades
competentes do Estado-Membro do compromisso, quando
este nªo seja o mesmo em que se situa a agŒncia ou a sucursal
cedente.

5.
As autoridades competentes dos Estados-Membros consultados comunicarªo o seu parecer ou acordo 6s autoridades
competentes do Estado-Membro de origem da empresa de seguros cedente o mais tardar trŒs meses ap/s a recep5ªo do
pedido; expirado este prazo, se as autoridades consultadas
nªo se tiverem manifestado, o seu silŒncio equivalerÆ a um
parecer favorÆvel ou a um acordo tÆcito.

O montante deste fundo nªo pode, no entanto, ser inferior a
metade do m9nimo previsto no n.o 2, al9nea a), do artigo 29.o.
Nele estÆ inclu9da a cau5ªo inicialmente depositada em conformidade com o disposto no n.o 2, al9nea e), do artigo 49.o.
O fundo de garantia e o m9nimo deste fundo sªo constitu9dos
de acordo com o disposto no artigo 29.o
3.
Os activos representativos do m9nimo da margem de
solvŒncia devem estar localizados no interior do Estado-Membro de explora5ªo, atØ ao montante do fundo de garantia e, na
parte excedente, no interior da Comunidade.
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Artigo 54.o

T˝TULO VI

Facilidades para empresas autorizadas em vÆrios Estados-Membros

REGRAS APLIC`VEIS +S FILIAIS DE UMA EMPRESA-MˆE
SUJEITA + ORDEM JUR˝DICA DE UM PA˝S TERCEIRO E +
AQUISI˙ˆO DE PARTICIPA˙ES POR ESSA EMPRESA-MˆE

1.
As empresas que tenham solicitado ou obtido autoriza5ªo
de vÆrios Estados-Membros podem requerer as seguintes facilidades, que s/ podem ser concedidas em conjunto:
a) Que a margem de solvŒncia prevista no artigo 53.o seja
calculada em fun5ªo da actividade global que elas exercem
no interior da Comunidade; neste caso, apenas serªo tomadas em considera5ªo para aquele cÆlculo, as opera5ıes realizadas pelo conjunto das agŒncias ou sucursais estabelecidas
no interior da Comunidade;
b) Que a cau5ªo mencionada no n.o 2, al9nea e), do artigo 49.o,
seja depositada apenas num dos Estados-Membros onde elas
exercem a sua actividade;
c) Que os activos representativos do fundo de garantia estejam
localizados em qualquer um dos Estados-Membros onde elas
exercem a sua actividade.
2.
O pedido de concessªo das facilidades previstas no n.o 1
deve ser dirigido 6s autoridades competentes dos Estados-Membros em causa. Neste pedido, deve ser indicada a autoridade
encarregada de, no futuro, verificar, para o conjunto das suas
actividades, a solvŒncia das agŒncias ou sucursais estabelecidas
no seio da Comunidade. Deverªo ser apresentados os motivos
da escolha da autoridade, feita pela empresa. A cau5ªo serÆ
depositada no Estado-Membro correspondente.
3.
As facilidades previstas no n.o 1 apenas podem ser concedidas mediante o acordo das autoridades competentes de
todos os Estados-Membros junto das quais o pedido foi formulado. Tais facilidades produzirªo efeitos a partir da data em que
a autoridade competente escolhida se obrigar, perante as demais autoridades competentes, a verificar, para o conjunto das
suas opera5ıes, a solvŒncia das agŒncias e sucursais estabelecidas na Comunidade.
[ autoridade competente escolhida devem ser fornecidas pelos
outros Estados-Membros as informa5ıes necessÆrias para a verifica5ªo da solvŒncia global das agŒncias e sucursais estabelecidas no seu territ/rio.
4.
Por iniciativa de um ou vÆrios Estados-Membros interessados, as facilidades concedidas, ao abrigo do presente artigo,
serªo canceladas, simultaneamente, para o conjunto dos Estados-Membros a que respeitem.
Artigo 55.o
Acordos com pa0ses terceiros
A Comunidade pode, mediante acordos celebrados em conformidade com o Tratado, com um ou vÆrios pa9ses terceiros,
convencionar a aplica5ªo de disposi5ıes diversas das previstas
no presente t9tulo, com vista a assegurar, com base na reciprocidade, uma protec5ªo adequada aos segurados dos Estados-Membros.

Artigo 56.o
Informa'ªo dos Estados-Membros ? Comissªo
As autoridades competentes dos Estados-Membros informarªo
a Comissªo:

a) De qualquer autoriza5ªo de filial directa ou indirecta, cuja
ou cujas empresas-mªe estejam sujeitas 6 ordem jur9dica de
um pa9s terceiro. A Comissªo informarÆ desse facto o comitØ referido no n.o 2 do artigo 58.o;

b) De qualquer tomada de participa5ªo de uma empresa-mªe
numa empresa de seguros da Comunidade que tenha por
efeito transformar esta œltima em sua filial. A Comissªo
informarÆ desse facto o comitØ referido no n.o 2 do artigo
58.o.

Sempre que for concedida uma autoriza5ªo a uma filial directa
ou indirecta de uma ou mais empresas-mªe sujeitas 6 ordem
jur9dica de um pa9s terceiro, a estrutura do grupo deve ser
especificada na notifica5ªo que as autoridades competentes enviarªo 6 Comissªo.

Artigo 57.o
Tratamento dado por pa0ses terceiros a empresas comunitÆrias
1.
Os Estados-Membros informarªo a Comissªo sobre quaisquer dificuldades de ordem geral com que as empresas de
seguros deparem para se estabelecerem ou exercerem as suas
actividades num pa9s terceiro.

2.
A Comissªo elaborarÆ, periodicamente, um relat/rio com
a anÆlise do tratamento dado nos pa9ses terceiros 6s empresas
de seguros da Comunidade, nos termos dos n.os 3 e 4, no que
se refere ao estabelecimento e ao exerc9cio das suas actividades
de seguros, bem como 6s tomadas de participa5ªo em empresas de seguros de pa9ses terceiros. A Comissªo transmitirÆ estes
relat/rios ao Conselho, acompanhando-os eventualmente de
propostas adequadas.

3.
Sempre que a Comissªo verificar, com base quer nos
relat/rios referidos no nœmero anterior quer noutras informa5ıes, que um pa9s terceiro nªo concede 6s empresas de seguros
comunitÆrias um acesso efectivo ao mercado, comparÆvel ao
concedido pela Comunidade 6s empresas de seguros desse pa9s
terceiro, pode apresentar propostas ao Conselho no sentido de
obter um mandato de negocia5ªo adequado para obter oportunidades de concorrŒncia comparÆveis para as empresas de
seguros da Comunidade. O Conselho deliberarÆ por maioria
qualificada.
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4.
Sempre que a Comissªo verificar, com base quer nos
relat/rios referidos no n.o 2 quer noutras informa5ıes, que
as empresas de seguros comunitÆrias nªo beneficiam num
pa9s terceiro de tratamento nacional que proporcione oportunidades de concorrŒncia idŒnticas 6s das empresas de seguros
nacionais e que as condi5ıes de acesso efectivo ao mercado
nªo se encontram preenchidas, pode encetar negocia5ıes destinadas a obviar a essa situa5ªo.
Nas circunstGncias referidas no primeiro parÆgrafo do presente
nœmero, pode igualmente ser decidido, em qualquer altura e
cumulativamente com a iniciativa das negocia5ıes, nos termos
do procedimento previsto no n.o 2 do artigo 58.o, que as
autoridades competentes dos Estados-Membros devam limitar
ou suspender as suas decisıes:
Q sobre os pedidos de autoriza5ªo jÆ apresentados no momento da decisªo ou posteriormente, e
Q sobre as tomadas de participa5ªo por parte de empresas-mªe directas ou indirectas, sujeitas 6 ordem jur9dica do pa9s
terceiro em causa.

19.12.2000

Artigo 58.o
Procedimento do ComitØ
1.
A Comissªo Ø assistida por um comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2.
Sempre que se remeter para o presente nœmero Ø aplicÆvel o procedimento de regulamenta5ªo estabelecido no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, conjugado com o n.o 3 do seus
artigos 7.o e 8.o.
3.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø de trŒs meses.

T˝TULO VII
DISPOSI˙ES TRANSITFRIAS E DIVERSAS

Artigo 59.o
Derroga'ıes e supressªo de medidas restritivas

A dura5ªo das medidas referidas nªo pode ultrapassar trŒs
meses.
Antes do termo do referido prazo de trŒs meses, e 6 luz dos
resultados da negocia5ªo, o Conselho pode decidir, por maioria
qualificada e sob proposta da Comissªo, se essas medidas continuam a ser aplicadas.
Nªo pode ser aplicada tal limita5ªo ou suspensªo 6 cria5ªo de
filiais por empresas de seguros ou suas filiais devidamente
autorizadas na Comunidade, nem 6 tomada de participa5ıes,
por parte de tais empresas ou filiais, numa empresa de seguros
da Comunidade.

1.
As empresas criadas no Reino Unido atravØs de «Royal
Charter» ou «private Act» ou «special public Act» podem prosseguir as suas actividades, sob a forma em que foram constitu9das em 15 de Mar5o de 1979, sem limita5ıes de tempo.
O Reino Unido elaborarÆ a lista dessas empresas e comunicÆ-la-Æ aos outros Estados-Membros, bem como 6 Comissªo.
2.
As sociedades «registered under the Friendly Societies
Acts» no Reino Unido podem prosseguir as actividades que,
em 15 de Mar5o de 1979, praticavam.
Artigo 60.o

5.
Sempre que a Comissªo proceder a uma das verifica5ıes
referidas nos n.os 3 e 4, os Estados-Membros informÆ-la-ªo, a
pedido desta:
a) De qualquer pedido de autoriza5ªo de uma filial directa ou
indirecta efectuado por uma ou mais empresas-mªe sujeitas
6 legisla5ªo do pa9s terceiro em questªo;
b) De qualquer projecto de tomada de participa5ªo por uma
empresa desse tipo numa empresa de seguros comunitÆria
que tenha por efeito transformar esta œltima em filial da
primeira.
Esta obriga5ªo de informa5ªo cessa a partir do momento em
que tenha sido celebrado um acordo com um dos pa9ses terceiros mencionados nos n.os 3 e 4 ou quando as medidas
referidas nos segundo e terceiro parÆgrafos do n.o 4 deixarem
de ser aplicÆveis.
6.
As medidas adoptadas ao abrigo do presente artigo devem ser conformes 6s obriga5ıes da Comunidade, baseadas em
acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, que rejam o
acesso 6 actividade das empresas de seguros e ao seu exerc9cio.

Prova de honorabilidade
1.
Sempre que um Estado-Membro exigir dos seus nacionais
uma prova de honorabilidade e de que nªo foram anteriormente declarados em falŒncia, ou apenas uma destas duas provas, aceitarÆ, como prova suficiente, relativamente aos nacionais dos outros Estados-Membros, a apresenta5ªo de um certificado do registo criminal ou, na sua falta, de um documento
equivalente emitido por uma autoridade judicial ou administrativa competente do Estado-Membro de origem ou de proveniŒncia do qual se possa concluir que estes requisitos estªo
preenchidos.
2.
Se o documento referido no n.o 1 nªo for emitido pelo
Estado-Membro de origem ou de proveniŒncia, tal documento
pode ser substitu9do por uma declara5ªo sob juramento Q ou,
nos Estados onde tal juramento nªo exista, por uma declara5ªo
solene Q feita pelo interessado perante uma autoridade judicial
ou administrativa competente ou, se for caso disso, perante um
notÆrio do Estado-Membro de origem ou de proveniŒncia, que
emitirÆ uma declara5ªo fazendo fØ desse juramento ou dessa
declara5ªo solene. A declara5ªo de nªo existŒncia de falŒncia
poderÆ ser feita, igualmente, perante um organismo profissional
qualificado desse mesmo Estado.
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3.
Os documentos emitidos nos termos dos n.os 1 e 2, nªo
devem, aquando da sua apresenta5ªo, ter mais de trŒs meses de
data.
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T˝TULO VIII
DISPOSI˙ES FINAIS

Artigo 63.o
4.
Os Estados-Membros designarªo as autoridades e organismos competentes para a emissªo dos documentos referidos nos
n.os 1 e 2, e, desse facto, informarªo imediatamente os outros
Estados-Membros e a Comissªo.

Coopera'ªo entre os Estados-Membros e a Comissªo
A Comissªo e as autoridades competentes dos Estados-Membros colaborarªo estreitamente com vista a facilitar a fiscaliza5ªo do seguro directo bem como as opera5ıes referidas na
presente directiva no interior da Comunidade.

Cada Estado-Membro indicarÆ, igualmente, aos outros Estados-Membros e 6 Comissªo, as autoridades e organismos perante os
quais devem ser apresentados os documentos mencionados no
presente artigo, juntamente com o pedido para exercer, no
territ/rio desse Estado-Membro, as actividades referidas no artigo 2.o.

Os Estados-Membros informarªo a Comissªo das principais
dificuldades que resultarem da aplica5ªo da presente directiva,
nomeadamente das dificuldades que surgirem se um Estado-Membro verificar uma transferŒncia anormal das actividades
em detrimento das empresas estabelecidas no seu territ/rio e
em benef9cio de agŒncias e sucursais situadas na periferia deste.

Artigo 61.o

A Comissªo e as autoridades competentes dos Estados-Membros analisarªo tais dificuldades o mais rapidamente poss9vel, a
fim de encontrar uma solu5ªo adequada.

Regime transit7rio para investimentos em terrenos e edif0cios
Os Estados-Membros poderªo conceder 6s empresas de seguros,
cuja sede social se situa no seu territ/rio e cujos terrenos e
edif9cios representativos das provisıes tØcnicas ultrapassem, em
27 de Novembro de 1992, a percentagem referida no n.o 1,
al9nea a), do artigo 24.o, um prazo que expirarÆ o mais tardar
em 31 de Dezembro de 1998 para darem cumprimento 6quela
disposi5ªo.

Artigo 62.o
Regime transit7rio para a SuØcia
1.
O Reino da SuØcia poderÆ pZr em prÆtica disposi5ıes
transit/rias atØ 1 de Janeiro de 2000 para dar cumprimento
ao n.o 1, al9nea b), do artigo 24.o tendo em conta que as
autoridades suecas apresentaram antes de 1 de Julho de 1994,
para ser aprovado pela Comissªo, um calendÆrio das medidas a
adoptar para reduzir os valores que ultrapassem os limites
previstos no n.o 1, al9nea b), do artigo 24.o para os limites
previstos na presente directiva.

2.
AtØ a data de adesªo da SuØcia, e atØ 31 de Dezembro de
1997, as autoridades suecas deverªo apresentar 6 Comissªo
relat/rios de acompanhamento sobre as medidas tomadas
para dar cumprimento 6 presente directiva. Com base nesses
relat/rios, a Comissªo procederÆ 6 revisªo das referidas medidas. Em fun5ªo da evolu5ªo verificada, essas medidas serªo, se
necessÆrio, adaptadas a fim de acelerar o processo de redu5ªo
dos valores em questªo. As autoridades suecas exigirªo que as
empresas de seguros de vida em causa iniciem imediatamente o
processo de redu5ªo dos riscos em questªo. As empresas de
seguros em causa nªo poderªo nunca aumentar esses riscos, a
menos que estejam jÆ dentro dos limites prescritos pela directiva e esse aumento nªo as leve a ultrapassÆ-los. AtØ o final do
per9odo transit/rio, as autoridades suecas apresentarªo um relat/rio final sobre o resultado das referidas medidas.

Se necessÆrio, a Comissªo apresentarÆ ao Conselho propostas
adequadas.
Artigo 64.o
Relat7rio sobre o desenvolvimento do mercado em livre
presta'ªo de servi'os
A Comissªo enviarÆ ao Parlamento Europeu e ao Conselho,
periodicamente e pela primeira vez em 20 de Novembro de
1995, um relat/rio sobre a evolu5ªo do mercado dos seguros e
das opera5ıes efectuadas em regime de livre presta5ªo de servi5os.
Artigo 65.o
Adapta'ıes tØcnicas
As seguintes adapta5ıes tØcnicas a introduzir na presente directiva serªo adoptadas de acordo com o processo previsto no
n.o 2 do artigo 66.o:
Q alargamento das formas jur9dicas previstas no n.o 1, al9nea
a), do artigo 6.o,
Q modifica5ıes 6 lista referida no anexo I; adapta5ªo da terminologia dessa lista com vista a tomar em considera5ªo a
evolu5ªo dos mercados de seguros,
Q clarifica5ªo dos elementos constitutivos da margem de solvŒncia, enumerados no artigo 27.o, com vista a tomar em
considera5ªo a cria5ªo de novos instrumentos financeiros,
Q altera5ªo do montante m9nimo do fundo de garantia, previsto no n.o 2 do artigo 29.o, de modo a ter em conta a
evolu5ªo econ/mica e financeira,
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Q altera5ªo, para atender 6 cria5ªo de novos instrumentos
financeiros, da lista dos activos admitidos para representa5ªo das provisıes tØcnicas, prevista no artigo 23.o, bem
como das regras de dispersªo estabelecidas no artigo 24.o,
Q altera5ªo da flexibiliza5ªo das regras da congruŒncia, previstas no anexo II, de modo a tomar em conta o desenvolvimento de novos instrumentos de cobertura do risco de
cGmbio ou dos progressos no sentido da uniªo econ/mica e
monetÆria,
Q clarifica5ªo das defini5ıes, no sentido de garantir a aplica5ªo uniforme da presente directiva, em toda a Comunidade,
Q adapta5ıes tØcnicas necessÆrias 6s regras de fixa5ªo dos
valores mÆximos aplicÆveis 6s taxas de juro, nos termos
do artigo 20.o, nomeadamente para ter em conta os progressos da uniªo econ/mica e monetÆria.
Artigo 66.o
Procedimento do ComitØ
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ dos Seguros criado
pela Directiva 91/675/CEE.
2.
Sempre que se remeter para o presente nœmero Ø aplicÆvel o procedimento de regulamenta5ªo estabelecido no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, conjugado com o n.o 3 dos seus
artigos 7.o e 8.o.

19.12.2000

gŒncias financeiras estabelecidas pela presente directiva na situa5ªo dos mercados de seguros dos Estados-Membros.
2.
O Conselho, deliberando sob proposta da Comissªo, procederÆ, de dois em dois anos, ao exame e, se for caso disso, 6
revisªo dos montantes referidos em euros na presente directiva,
tendo em conta a evolu5ªo da situa5ªo econ/mica e monetÆria
na Comunidade.
Artigo 70.o
Aplica'ªo de novas medidas
Os Estados-Membros adoptarªo as disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para darem cumprimento ao artigo 1.o, ponto 1, al9nea m); ao artigo 18.o, n.o 3;
ao artigo 27.o, ponto 3, al9nea a), segundo parÆgrafo, segunda
frase; ao artigo 49.o, n.o 2, al9nea g) e n.os 3 e 4; ao artigo 59.o,
n.o 2; e ao artigo 67.o, n.o 1 da presente directiva, o mais tardar
atØ 31 de Dezembro de 2001. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.
Os Estados-membros darªo aplica5ªo 6s referidas disposi5ıes a
partir de 1 de Janeiro de 2002.
As disposi5ıes adoptadas pelos Estados-Membros a que se refere o n.o 1, devem incluir uma referŒncia 6 presente directiva
ou ser acompanhadas dessa referŒncia na publica5ªo oficial. As
modalidades dessa referŒncia sªo adoptadas pelos Estados-Membros.

3.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CEE Ø de trŒs meses.

Artigo 71.o

Artigo 67.o

Notifica'ªo da Comissªo

Direitos adquiridos pelas sucursais e empresas de seguros
existentes

Os Estados-membros comunicarªo 6 Comissªo o texto das
principais disposi5ıes legislativas, regulamentares ou administrativas que adoptem no dom9nio regulado pela presente directiva.

1.
Considera-se que as sucursais que iniciaram a sua actividade em conformidade com as disposi5ıes do Estado-Membro
da sucursal, antes de 1 de Julho de 1994, foram objecto do
processo previsto nos n.os 1 a 5 do artigo 38.o.
Estas sucursais reger-se-ªo, a partir dessa data, pelo disposto
nos artigos 13.o, 20.o, 36.o, 37.o e 44.o.
2.
Os artigos 39.o e 40.o, nªo prejudicam os direitos adquiridos pelas empresas de seguros que jÆ actuavam em regime de
livre presta5ªo de servi5os antes de 1 de Julho de 1994.
Artigo 68.o
Recurso jurisdicional
Os Estados-Membros assegurarªo que as decisıes tomadas relativamente a uma empresa de seguros, em aplica5ªo das disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas adoptadas em conformidade com a presente directiva, possam ser
objecto de recurso jurisdicional.
Artigo 69.o
Revisªo dos montantes expressos em euros
1.
A Comissªo submeterÆ ao Conselho, antes de 15 de
Mar5o de 1985, um relat/rio sobre as consequŒncias das exi-

Artigo 72.o
Directivas revogadas e suas correla'ıes com a presente
directiva
1.
Sªo revogadas as directivas referidas na parte A do anexo
IV, sem preju9zo dos deveres dos Estados-Membros relativos aos
prazos de transposi5ªo que constam da parte B do anexo IV.
2.
As referŒncias feitas 6s referidas directivas devem entender-se como feitas 6 presente directiva e ser lidas de acordo
com o quadro de correspondŒncia que consta do anexo V.
Artigo 73.o
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 74.o
DestinatÆrios
Sªo destinatÆrios da presente directiva os Estados-Membros.

19.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO I
CLASSIFICA˙ˆO POR RAMO
I. Os seguros mencionados no ponto 1, al9neas a), b) e c), do artigo 2.o, com exclusªo dos referidos nos pontos
II e III.
II. O seguro de nupcialidade, o seguro de natalidade.
III. Os seguros mencionados no ponto 1, al9neas a) e b), do artigo 2.o, ligados aos fundos de investimento.
IV. O «permanent health insurance», citado no ponto 1, al9nea d), do artigo 2.o.
V. As opera5ıes de tontinas mencionadas no ponto 2, al9nea a), do artigo 2.o.
VI. As opera5ıes de capitaliza5ªo mencionadas no ponto 2, al9nea b), do artigo 2.o.
VII. As opera5ıes de gestªo de fundos colectivos de reforma mencionados no ponto 2, al9neas c) e d), do artigo 2.o.
VIII. As opera5ıes mencionadas no ponto 2, al9nea e) do artigo 2.o.
IX. As opera5ıes mencionadas no ponto 3 do artigo 2.o.

ANEXO II
REGRAS DE CONGRU˚NCIA
A moeda na qual os compromissos da seguradora sªo exig9veis Ø determinada de acordo com as seguintes regras:
1. Sempre que as garantias de um contrato forem expressas numa moeda determinada, os compromissos da seguradora
sªo considerados como exig9veis nessa moeda.
2. Os Estados-Membros podem autorizar as empresas de seguros a nªo representar as suas provisıes tØcnicas e,
nomeadamente, as suas provisıes matemÆticas por activos congruentes, se da aplica5ªo das regras precedentes
resultar que a empresa deveria, para satisfazer o princ9pio da congruŒncia, possuir elementos do activo numa moeda
em valor nªo superior a 7 % dos elementos do activo existentes noutras moedas.
3. Os Estados-Membros podem nªo exigir das empresas de seguros a aplica5ªo do princ9pio da congruŒncia quando os
compromissos forem exig9veis numa moeda que nªo a de um dos Estados-Membros, se os investimentos nessa moeda
forem regulamentados, se essa moeda estiver submetida a restri5ıes de transferŒncias ou, finalmente, se, por razıes
anÆlogas, essa moeda nªo for adequada 6 representa5ªo das provisıes tØcnicas.
4. As empresas de seguros ficam autorizadas a nªo cobrir com activos congruentes um montante nªo superior a 20 %
dos seus compromissos numa determinada moeda.
Contudo, a totalidade dos activos, incluindo todas as moedas, deve ser pelo menos igual 6 totalidade dos compromissos em todas as moedas.
5. Os Estados-Membros poderªo prever que, sempre que, por for5a das regras anteriores, um compromisso deva ser
representado por um activo expresso na moeda de um Estado-Membro, esta regra serÆ igualmente considerada
respeitada sempre que o activo for expresso em euros.
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ANEXO III
INFORMA˙ˆO AOS TOMADORES
As seguintes informa5ıes, que devem ser comunicadas ao tomador, quer A) antes da celebra5ªo do contrato quer B)
durante a sua vigŒncia, devem ser formuladas, por escrito, de modo claro e preciso e prestadas na ou numa das l9nguas
oficiais do Estado-Membro do compromisso.
No entanto, essas informa5ıes podem ser redigidas noutra l9ngua caso o tomador assim o pretenda e o direito do
Estado-membro o permita ou caso o tomador tenha liberdade para escolher o direito aplicÆvel.
A. Antes da celebra5ªo do contrato
Informa5ıes relativas a empresas de seguros

Informa5ıes relativas ao contrato

a.1 Denomina5ªo ou firma, estatuto legal

a.4 Defini5ªo de cada garantia e op5ªo

a.2 Nome do Estado-Membro da sede social e, se for
caso disso, da agŒncia ou sucursal com a qual o
contrato serÆ celebrado

a.5 Dura5ªo do contrato

a.3 Endere5o da sede social e, se for caso disso, da
agŒncia ou sucursal com a qual o contrato serÆ
celebrado

a.7 Modalidades e per9odo de pagamento dos prØmios

a.6 Modalidade de rescisªo do contrato

a.8 Modalidades de cÆlculo e de atribui5ªo das participa5ıes nos lucros
a.9 Indica5ªo dos valores de resgate e de redu5ªo e
natureza das respectivas garantias
a.10 Informa5ıes sobre os prØmios relativos a cada garantia, seja esta principal ou complementar, sempre que tais informa5ıes se revelem adequadas
a.11 Enumera5ªo dos valores de referŒncia utilizados
(unidades de conta) nos contratos de capital variÆvel
a.12 Indica5ªo sobre a natureza dos activos representativos dos contratos de capital variÆvel
a.13 Modalidades do exerc9cio do direito de renœncia
a.14 Indica5ıes gerais relativas ao regime fiscal aplicÆvel
ao tipo de ap/lice
a.15 Disposi5ıes relativas 6 anÆlise das queixas dos tomadores de seguros, segurados ou beneficiÆrios,
relativas ao contrato, com eventual inclusªo da
existŒncia de uma instGncia encarregada de analisar
as queixas, sem preju9zo da possibilidade de intentar ac5ıes em tribunal
a.16 A legisla5ªo aplicÆvel ao contrato, caso as partes
nªo tenham liberdade de escolha, ou do facto de
que as partes tŒm liberdade para escolher a legisla5ªo aplicÆvel, indicando, neste œltimo caso, a legisla5ªo que a seguradora propıe que seja escolhida

B. Durante a vigŒncia do contrato
Para alØm das condi5ıes gerais e especiais que devem ser comunicadas ao tomador, este deve receber, na vigŒncia do
contrato, as seguintes informa5ıes:
Informa5ıes relativas a empresas de seguros

b.1 Toda e qualquer altera5ªo na denomina5ªo ou
firma, no estatuto legal ou no endere5o da sede
social e, se for caso disso, da agŒncia ou sucursal
com a qual o contrato foi celebrado

Informa5ıes relativas ao contrato

b.2 Todas as informa5ıes relativas aos pontos a.4 a a.12
do ponto A em caso de aditamento ao contrato ou
de altera5ªo da legisla5ªo que lhe Ø aplicÆvel
b.3 Anualmente, informa5ıes sobre a situa5ªo da participa5ªo nos excedentes sob a forma de activos
acumulados ou de presta5ªo aumentada

19.12.2000

19.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 365 E/37

ANEXO IV
DIRECTIVAS REVOGADAS E PRAZOS DE TRANSPOSI˙ˆO PARA O DIREITO NACIONAL
PARTE A
Directivas revogadas
(referidas no artigo 72.o)
1. Directiva do Conselho 79/267/CEE
Alterada pela Directiva 95/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
2. Directiva do Conselho 90/619/CEE
3. Directiva do Conselho 92/96/CEE
Alterada pela Directiva 95/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

PARTE B
Prazos de transposi'ªo para o direito nacional
(referidos no artigo 72.o)
Directiva

Data Q limite de transposi5ªo

Data de entrada em vigor

79/267/CEE
(JO L 63 de 13.3.1979, p. 1)

15 de Setembro de 1980

15 de Setembro de 1981

90/619/CEE
(JO L 330 de 29.11.1990, p. 50)

20 de Novembro de 1992

20 de Maio de 1993

92/96/CEE
(JO L 360 de 9.12.1992, p. 1)

31 de Dezembro de 1993

1 de Julho de 1994

95/26/CE
(JO L 168 de 18.7.1995, p. 7)

18 de Julho de 1996

18 de Julho de 1996
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ANEXO V
QUADRO DE CORRESPOND˚NCIA

Presente directiva

Directiva
79/267/CEE

Directiva 90/619/CEE

Artigo 1.o 1a)

Directiva
92/96/CEE

Directiva
95/26/CE

Outras directivas

Artigo 1.o 1a)

Artigo 1.o 1b)

Artigo 3

Artigo 1.o 1c)

Artigo 2.o c)

Artigo 1.o 1b)

Artigo 1.o 1d)

Artigo 1.o c)

Artigo 1.o 1e)

Artigo 1.o d)

Artigo 1.o 1f)

Artigo 1.o e)

Artigo 1.o 1g)

Artigo 2.o e)

Artigo 1.o 1h) a l)

Artigo 1.o f) a j)

Artigo 1.o 1m)

Novo

Artigo 1.o 1n)
Artigo 1.o 1o), p), q)

Artigo 1.o l)
Artigo 5.o b), c), d)

Artigo 1.o 1r)

Artigo 2.o 1

Artigo 1.o 2

Artigo 5.o a)
segunda frase

Artigo 2.o

Artigo 1.o

Artigo 3.o 1 a 4

Artigo 2.o

Artigo 3.o 5 e 6

Artigo 3.o

Artigo 3.o 7

Artigo 4.o

Artigo 3.o 8

Acto de Adesªo da `ustria, FinlGndia e SuØcia adaptado pela Decisªo 95/1/CE, Euratom, CECA

Artigo 4.o

Artigo 6.o

Artigo 5.o

Artigo 7.o

Artigo 6.o 1

Artigo 8.o 1

Artigo 6.o 2

Artigo 8.o 1a)

Artigo 6.o 3

Artigo 8.o 2

Artigo 6.o 4

Artigo 8.o 3
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Directiva
79/267/CEE

Artigo 6.o 5

Artigo 8.o 4

Artigo 7.o

Artigo 9.o

Artigo 8.o

Directiva 90/619/CEE

Directiva
92/96/CEE

Outras directivas

Artigo 7.o

Artigo 9.o

Artigo 12.o

Artigo 10.o

Artigo 15.o

Artigo 11.o

Artigo 16.o

Artigo 12.o

Artigo 22.o 1

Artigo 13.o

Artigo 23.o

Artigo 14.o 1 a 5

Artigo 11.o
2a6

Artigo 15.o

Artigo 14.o

Artigo 16.o 1 a 5

Artigo 15.o 1 a
5

Artigo 16.o 6

Artigo 15.o 5A

Artigo 16.o 7

Artigo 15.o 5B

Artigo 16.o 8

Artigo 15.o 5C

Artigo 16.o 9

Artigo 15.o 6

Artigo 17.o

Artigo 15.o A

Artigo 18.o 1 e 2

Directiva
95/26/CE

C 365 E/39

Artigo 13.o 1 e 2

Artigo 18.o 3

Novo

Artigo 18.o 4 a 7

Artigo 13.o 3 a 7

Artigo 19.o

Artigo 14.o

Artigo 20.o

Artigo 17.o

Artigo 21.o

Artigo 19.o

Artigo 22.o

Artigo 20.o

Artigo 23.o 1

Artigo 21.o 1
primeiro
parÆgrafo

Artigo 23.o 2

Artigo 21.o 1
segundo
parÆgrafo

Artigo 23.o 3,
primeiro parÆgrafo

Artigo 21.o 1
terceiro
parÆgrafo

Artigo 23.o 3
segundo parÆgrafo

Artigo 21.o 1
quarto parÆgrafo
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Directiva
79/267/CEE

Directiva 90/619/CEE

Directiva
92/96/CEE

Artigo 23.o 4

Artigo 21.o 2

Artigo 24.o

Artigo 22.o

Artigo 25.o

Artigo 23.o

Artigo 26.o

Artigo 24.o

Artigo 27.o 1 e 2

Artigo 18.o 1 e 2

Artigo 27.o 3 a)
primeiro parÆgrafo

Artigo 18.o 3 a)

Artigo 27.o 3 a)
segundo parÆgrafo
primeira frase

Artigo 18.o 3 a)
segundo parÆgrafo
primeira frase

Artigo 27.o 3 a)
segundo parÆgrafo
segunda frase

Directiva
95/26/CE

19.12.2000

Outras directivas

Novo

Artigo 27.o 3 a)
terceiro parÆgrafo

Artigo 18.o 3 a)

Artigo 27.o 3 b) e c)

Artigo 18.o 3 b) e
c)

Artigo 28.o

Artigo 19.o

Artigo 29.o

Artigo 20.o

Artigo 30.o

Artigo 21.o

Artigo 31.o

Artigo 4.o

Artigo 32.o

Artigo 28.o

Artigo 33.o

Artigo 29.o

Artigo 34.o

Artigo 15.o

Artigo 35.o

Artigo 31.o

Artigo 36.o

Artigo 24.o

Artigo 37.o

Artigo 26.o

Artigo 38.o

Artigo 10.o

Artigo 39.o

Artigo 11.o

Artigo 40.o

Artigo 14.o

Artigo 41.o

Artigo 17.o

Artigo 42.o

Artigo 38.o

Artigo 43.o

Artigo 39.o 2

Artigo 44.o 1 a 9

Artigo 40.o
2 a 10

Artigo 45.o

Artigo 41.o

Artigo 46.o

Artigo 42.o 2
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Directiva
79/267/CEE

Directiva 90/619/CEE

Directiva
92/96/CEE

Artigo 47.o

Artigo 43.o 2

Artigo 48.o 1

Artigo 44.o 2,
primeiro
parÆgrafo

Artigo 48.o 2

Artigo 44.o 2,
segundo
parÆgrafo

Artigo 48.o 3

Artigo 44.o 2,
terceiro
parÆgrafo

Artigo 49.o 1 a 2 f)

Directiva
95/26/CE
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Outras directivas

Artigo 27.o 1 a 2 f)

Artigo 49.o 2 g)

Novo

Artigo 49.o 3 a 4

Novo

Artigo 50.o

Artigo 31.o

Artigo 51.o

Artigo 31.oA

Artigo 52.o

Artigo 28.o

Artigo 53.o

Artigo 29.o

Artigo 54.o

Artigo 30.o

Artigo 55.o

Artigo 32.o

Artigo 56.o

Artigo 32.o A

Artigo 57.o

Artigo 32.o B

Artigo 57.o 1

Artigo 32.o B 1

Artigo 57.o 2

Artigo 32.o B 2

Artigo 57.o 3

Artigo 32.o B 3

Artigo 57.o 4

Artigo 32.o B 4

Artigo 57.o 5

Artigo 32.o B 5

Artigo 57.o 6

Artigo 32.o B 7

Artigo 58.o

Artigo 32.o B 6

Artigo 59.o

Artigo 33.o 4

Artigo 59.o 2
Artigo 60.o
Artigo 61.o

Novo
Artigo 37.o
Artigo 45.o
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Directiva
79/267/CEE

Directiva 90/619/CEE

Directiva
92/96/CEE

Directiva
95/26/CE

Artigo 62.o

Artigo 63.o
primeiro parÆgrafo

Artigo 38.o

Artigo 28.o
primeiro
parÆgrafo
Artigo 28.o
parÆgrafos 2 a 4

Artigo 64.o

Artigo 29.o

Artigo 65.o

Artigo 47.o

Artigo 66.o

Artigo 47.o

Artigo 67.o 1,
primeiro parÆgrafo

Novo

Artigo 67.o 1,
segundo parÆgrafo

Artigo 48.o 1

Artigo 67.o 2

Artigo 48.o 2

Artigo 68.o

Artigo 50.o

Artigo 69.o 1

Artigo 39.o 1

Artigo 69.o 2

Artigo 39.o 3

Artigo 70.o

Novo
Artigo 41.o

Artigo 31.o

Artigo 51.o 2

Artigo 72.o
Artigo 73.o
Artigo 74.o
Anexo I

Anexo

Anexo II

Anexo I

Anexo III

Anexo II

Anexo IV
Anexo V

Outras directivas

Acto de Adesªo da `ustria, FinlGndia e SuØcia adaptado pela Decisªo 95/1/CE, Euratom, CECA

Artigo 63.o
parÆgrafos 2 a 4

Artigo 71.o
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Artigo 6.o 2
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo  higiene dos gØneros
alimentcios
(2000/C 365 E/02)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 438 final  2000/0178(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 14 de Julho de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o e o n.o 4, al-nea b), do seu
artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ2mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A protec6ªo da saœde humana Ø de import9ncia primordial.
(2) No 9mbito do mercado interno, foi adoptada a Directiva
93/43/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa
= higiene dos gØneros aliment-cios (1), com vista a garantir
a seguran6a dos gØneros aliment-cios para consumo humano em livre circula6ªo.
(3) Essa directiva fixa os princ-pios relativos = higiene dos
gØneros aliment-cios, nomeadamente:
? o grau de higiene em todas as fases de prepara6ªo,
transforma6ªo, fabrico, embalagem, armazenagem,
transporte, distribui6ªo, manuseamento e venda ou
coloca6ªo = disposi6ªo do consumidor final,
? a necessidade de basear as normas de higiene na anÆlise dos riscos e sua avalia6ªo e noutras tØcnicas de
gestªo destinadas a identificar, controlar e vigiar os
pontos cr-ticos,
? a possibilidade de adoptar, de acordo com princ-pios
gerais cientificamente aceites, critØrios microbiol2gicos
e requisitos de controlo da temperatura para determinadas categorias de gØneros aliment-cios,
? a elabora6ªo de guias de boas prÆticas de higiene para
a orienta6ªo das empresas do sector alimentar,
? a necessidade, por parte das autoridades competentes
dos Estados-Membros, de assegurar a observ9ncia das
regras de higiene a fim de evitar ao consumidor final
preju-zos causados por gØneros aliment-cios impr2prios para consumo humano,
(1) JO L 175 de 19.7.1993, p. 1.

? a obriga6ªo, por parte dos operadores do sector alimentar, de assegurar que apenas sejam colocados no
mercado gØneros aliment-cios que nªo sejam prejudiciais para a saœde humana.
(4) A experiŒncia indicou que estes princ-pios constituem
uma base s2lida para garantir a seguran6a dos gØneros
aliment-cios.
(5) No 9mbito da pol-tica agr-cola comum, foram estabelecidas regras sanitÆrias espec-ficas respeitantes = produ6ªo e
= coloca6ªo no mercado dos produtos enumerados na lista
do anexo I do Tratado.
(6) Essas regras sanitÆrias asseguraram a remo6ªo das barreiras ao comØrcio dos produtos em questªo, contribuindo,
assim, para a cria6ªo do mercado interno e assegurando
simultaneamente um elevado n-vel de protec6ªo da saœde
pœblica.
(7) Essas regras espec-ficas constam de um grande nœmero de
directivas.
(8) Em matØria de saœde pœblica, essas directivas contŒm
princ-pios comuns, tais como os relacionados com as
responsabilidades dos fabricantes de produtos de origem
animal, as obriga6ıes das autoridades competentes, os
requisitos tØcnicos respeitantes = estrutura e funcionamento dos estabelecimentos que manuseiam produtos de
origem animal, os requisitos de higiene que devem ser
cumpridos nesses estabelecimentos, os processos para a
aprova6ªo de estabelecimentos, as condi6ıes de armazenagem e transporte, a marca6ªo de salubridade dos produtos, etc.
(9) Muitos desses princ-pios sªo idŒnticos aos da Directiva
93/43/CEE do Conselho.
(10) Os princ-pios estabelecidos pela Directiva 93/43/CEE podem, pois, ser considerados como uma base comum para
a produ6ªo higiØnica de todos os gØneros aliment-cios,
incluindo os produtos de origem animal enumerados no
anexo I do Tratado.
(11) AlØm desta base comum, sªo necessÆrias regras espec-ficas
de higiene para atender = especificidade de certos gØneros
aliment-cios; as regras espec-ficas de higiene aplicÆveis aos
produtos de origem animal constam do Regulamento
. . ./. . ./CE do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece regras espec-ficas de higiene aplicÆveis aos gØneros aliment-cios de origem animal.
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(12) As regras gerais e espec-ficas de higiene tŒm por principal
objectivo garantir um elevado n-vel de protec6ªo do consumidor em matØria de seguran6a dos gØneros aliment-cios, tendo nomeadamente em conta:
? o princ-pio de que o fabricante Ø o principal responsÆvel pela seguran6a dos gØneros aliment-cios,
? a necessidade de garantir a seguran6a dos gØneros
aliment-cios ao longo da cadeia alimentar, com in-cio
na produ6ªo primÆria,
? a manuten6ªo da cadeia de frio no caso dos gØneros
aliment-cios que nªo possam ser armazenados com
seguran6a = temperatura ambiente,
? a aplica6ªo geral do sistema de anÆlise do risco e
pontos de controlo cr-ticos, que, associada = observ9ncia de boas prÆticas de higiene, deve refor6ar a responsabilidade dos operadores das empresas do sector
alimentar,
? o facto de os c2digos de boas prÆticas constitu-rem
um instrumento valioso para orientar os operadores
das empresas do sector alimentar, a todos os n-veis da
cadeia alimentar, na observ9ncia das regras de higiene,
? a necessidade de efectuar controlos oficiais em todas
as fases da produ6ªo, fabrico e coloca6ªo no mercado,
? o estabelecimento de critØrios microbiol2gicos e de
requisitos de controlo da temperatura baseados numa
avalia6ªo cient-fica do risco,
? a necessidade de assegurar que os gØneros aliment-cios
importados respeitem, pelo menos, os mesmos padrıes ou padrıes equivalentes em termos de salubridade.
(13) A seguran6a dos gØneros aliment-cios desde o local da
produ6ªo primÆria atØ ao ponto de venda ao consumidor
requer uma abordagem integrada segundo a qual todos os
operadores das empresas do sector alimentar devem garantir que a seguran6a dos gØneros aliment-cios nªo seja
comprometida.
(14) Os riscos alimentares jÆ presentes a n-vel da produ6ªo
primÆria devem ser identificados e controlados adequadamente.
(15) A higiene a n-vel da explora6ªo pode ser organizada atravØs da utiliza6ªo de c2digos de boas prÆticas, complementados, sempre que necessÆrio, por regras espec-ficas de
higiene a observar durante a produ6ªo de produtos primÆrios.
(16) A seguran6a dos gØneros aliment-cios Ø resultado de vÆrios factores, incluindo o respeito de requisitos obrigat2rios, a aplica6ªo de programas de seguran6a dos gØneros
aliment-cios elaborados e postos em prÆtica pelos operadores das empresas do sector alimentar e a aplica6ªo dos
princ-pios do sistema de anÆlise do risco e pontos de
controlo cr-ticos (HACCP).
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(17) O sistema de anÆlise do risco e pontos de controlo cr-ticos
na produ6ªo alimentar deve ter em conta os princ-pios jÆ
estabelecidos pelo Codex Alimentarius, permitindo, ao
mesmo tempo, a flexibilidade necessÆria para a sua aplica6ªo em todas as situa6ıes, nomeadamente nas pequenas
empresas.
(18) G igualmente necessÆria uma certa flexibilidade para ter
em conta o carÆcter espec-fico de modos tradicionais de
produ6ªo de gØneros aliment-cios e as dificuldades de
abastecimento que podem decorrer de restri6ıes geogrÆficas; tal flexibilidade nªo deve, no entanto, comprometer
os objectivos de seguran6a dos gØneros aliment-cios.
(19) No caso dos gØneros aliment-cios que nªo possam ser
armazenados com seguran6a = temperatura ambiente, a
manuten6ªo da integridade da cadeia de frio constitui
um princ-pio bÆsico de higiene dos gØneros aliment-cios.
(20) A aplica6ªo das regras de higiene pode ser orientada atravØs do estabelecimento de objectivos como a redu6ªo dos
organismos patogØnicos ou de graus de eficÆcia, devendo
prever-se os processos necessÆrios para esse efeito.
(21) A rastreabilidade dos gØneros aliment-cios e respectivos
ingredientes ao longo da cadeia alimentar constitui um
elemento essencial para garantir a seguran6a dos mesmos.
(22) As empresas do sector alimentar devem ser registadas
junto da autoridade competente de forma a permitir
uma realiza6ªo eficaz dos controlos oficiais.
(23) Os operadores do sector alimentar prestarªo toda a assistŒncia necessÆria para assegurar que os controlos oficiais
possam ser eficazmente efectuados pelas autoridades competentes.
(24) Os gØneros aliment-cios importados para a Comunidade
devem ser do mesmo n-vel de higiene que os obtidos na
Comunidade ou ter um n-vel de higiene equivalente.
(25) A fim de assegurar um elevado n-vel de protec6ªo e prevenir desvios de trÆfego, os gØneros aliment-cios obtidos
na Comunidade e transportados para pa-ses terceiros nªo
devem ter um n-vel de higiene inferior ao dos gØneros
aliment-cios produzidos e consumidos na Comunidade.
(26) A legisla6ªo comunitÆria em matØria de higiene dos gØneros aliment-cios deve basear-se em pareceres cient-ficos;
para esse efeito, os comitØs cient-ficos no dom-nio da
saœde dos consumidores e da seguran6a alimentar, criados
pela Decisªo 97/579/CE da Comissªo de 23 de Julho de
1997 (1), e o ComitØ cient-fico director, criado pela Decisªo 97/404/CE da Comissªo de 10 de Junho de 1997 (2),
devem ser consultados sempre que necessÆrio.
(27) Para ter em conta a evolu6ªo cient-fica e tØcnica, deve
dispor-se de um procedimento para adoptar certos requisitos exigidos pelo presente regulamento.
(1) JO L 237 de 28.8.1997, p. 18.
(2) JO L 169 de 27.6.1997, p. 85.
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(28) O presente regulamento tem em conta as obriga6ıes internacionais estabelecidas no Acordo sanitÆrio e fitossanitÆrio da OMC e no Codex Alimentarius.

qualquer ou a todas as fases desde a produ6ªo primÆria de
gØneros aliment-cios atØ = sua venda ou coloca6ªo = disposi6ªo do consumidor final;

(29) A presente reformula6ªo das regras comunitÆrias sobre
higiene em vigor significa que as regras de higiene em
vigor podem ser revogadas; Ø esse o objectivo da Directiva
. . ./. . ./CE do Conselho que revoga certas directivas relativas = higiene dos gØneros aliment-cios e =s regras sanitÆrias aplicÆveis = produ6ªo e = comercializa6ªo de determinados produtos de origem animal destinados ao consumo humano e que altera as Directivas 89/662/CEE e
91/67/CEE.

? «operador de uma empresa do sector alimentar», a pessoa
ou pessoas responsÆveis por assegurar o cumprimento dos
requisitos do presente regulamento na empresa do sector
alimentar sob seu controlo;

(30) ConvØm que as medidas necessÆrias = execu6ªo do presente regulamento, que sªo medidas de carÆcter geral nos
termos do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc-cio das competŒncias de execu6ªo atribu-das = Comissªo (1), sejam aprovadas nos termos do procedimento
de regulamenta6ªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
´mbito de aplicaªo
O presente regulamento estabelece as regras destinadas a assegurar a higiene dos gØneros aliment-cios em todas as fases
desde a produ6ªo primÆria atØ = venda ou coloca6ªo = disposi6ªo do consumidor final. O presente regulamento Ø aplicÆvel
sem preju-zo de requisitos mais espec-ficos em matØria de
seguran6a dos gØneros aliment-cios e nªo abrange questıes
de nutri6ªo ou composi6ªo.
G aplicÆvel =s empresas do sector alimentar e nªo Ø aplicÆvel =
produ6ªo primÆria de gØneros aliment-cios para uso privado ou
domØstico nem = prepara6ªo domØstica de gØneros aliment-cios
para consumo privado.

? «produtos primÆrios», os produtos da terra, da cria6ªo animal, da ca6a e da pesca;
? «produ6ªo primÆria», a produ6ªo, cria6ªo ou cultivo de
produtos primÆrios atØ = colheita, ca6a, pesca, ordenha e
todas as fases da produ6ªo animal que precedem o abate;
? «autoridade competente/autoridades competentes», a autoridade ou autoridades centrais de um Estado-Membro responsÆveis pelos objectivos e controlos previstos no presente
regulamento ou qualquer outra autoridade ou organismo
no qual a autoridade ou autoridades centrais tenham delegado competŒncias;
? «certifica6ªo», o processo pelo qual as autoridades competentes dªo garantias, escritas ou equivalentes, da conformidade com os requisitos;
? «equivalŒncia», a capacidade que diferentes sistemas tŒm de
alcan6ar os mesmos objectivos;
? «risco», um agente biol2gico, qu-mico ou f-sico que tem o
potencial de comprometer a seguran6a dos gØneros aliment-cios;
? «contamina6ªo», a presen6a nªo intencional nos gØneros
aliment-cios ou no seu ambiente de uma subst9ncia suscept-vel de comprometer a sua seguran6a ou adequa6ªo para
consumo humano;
? «comercializa6ªo», a deten6ªo, exposi6ªo e oferta para
venda, venda, entrega ou qualquer outra forma de coloca6ªo no mercado na Comunidade;

Artigo 2.o

? «higiene dos gØneros aliment-cios», a seguir designada por
«higiene», as medidas e condi6ıes necessÆrias para controlar
os riscos e assegurar que os gØneros aliment-cios sejam
pr2prios para consumo humano tendo em conta a sua
utiliza6ªo prevista;

? «comØrcio a retalho», o manuseamento e a transforma6ªo
de gØneros aliment-cios e a respectiva armazenagem no
ponto de venda ou de entrega ao consumidor final, incluindo opera6ıes de restaura6ªo colectiva, cantinas de empresas, restaura6ªo institucional, restaurantes e outras opera6ıes similares de provisªo de gØneros aliment-cios e estabelecimentos cuja opera6ªo principal seja a armazenagem
para venda e a venda ao consumidor final, centros de distribui6ªo de supermercados e mercados grossistas que vendam gØneros aliment-cios acondicionados e embalados;

? «seguran6a dos gØneros aliment-cios», a garantia de que os
gØneros aliment-cios nªo terªo efeitos prejudiciais para a
saœde do consumidor final quando preparados e consumidos tendo em conta a sua utiliza6ªo prevista;

? «consumidor final», o œltimo consumidor de um gØnero
aliment-cio que nªo utilizarÆ o gØnero aliment-cio como
parte do funcionamento ou actividade de uma empresa
do sector alimentar;

? «empresa do sector alimentar», qualquer empresa, de carÆcter lucrativo ou nªo, pœblica ou privada, que se dedique a

? «acondicionamento», protec6ªo de um produto por meio de
um inv2lucro inicial ou de um recipiente inicial em contacto directo com o produto em questªo, bem como o
pr2prio inv2lucro ou recipiente inicial;

Definiıes
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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? «embalagem», coloca6ªo de um ou mais gØneros aliment-cios acondicionados num segundo recipiente, bem como o
pr2prio recipiente; se o acondicionamento for suficientemente resistente para assegurar uma protec6ªo eficaz,
pode ser considerado como embalagem;

19.12.2000

2.
Os operadores das empresas do sector alimentar, com
excep6ªo dos referidos no n.o 1, cumprirªo as disposi6ıes
gerais de higiene do anexo II e quaisquer outras disposi6ıes
espec-ficas do Regulamento . . . (que estabelece regras espec-ficas de higiene aplicÆveis aos gØneros aliment-cios de origem
animal) e de outros anexos que possam ser aditados de acordo
com o procedimento referido no artigo 15.o.

? «produtos de origem animal», os gØneros aliment-cios obtidos de animais, incluindo o mel;
? «produtos de origem vegetal», os gØneros aliment-cios obtidos de plantas;
? «produtos nªo transformados», os gØneros aliment-cios nªo
submetidos a um tratamento, incluindo os produtos que
tenham sido, por exemplo, divididos, separados, seccionados, desossados, picados, esfolados, mo-dos, cortados, limpos, aparados, descascados ou triturados, refrigerados, congelados ou ultracongelados;

3.
A Comissªo pode, de acordo com o procedimento referido no artigo 15.o, conceder isen6ıes de disposi6ıes dos anexos referidos nos n.os 1 e 2, desde que essas isen6ıes nªo
comprometam o alcance dos objectivos do presente regulamento.
4.
Os Estados-Membros podem adaptar os requisitos estabelecidos no anexo II para atender =s necessidades das empresas
do sector alimentar, situadas em regiıes afectadas por restri6ıes
geogrÆficas especiais ou com dificuldades de abastecimento,
que sirvam o mercado local ou para ter em conta mØtodos
de produ6ªo tradicionais. Os objectivos de higiene dos gØneros
aliment-cios nªo serªo comprometidos.

? «produtos transformados», os gØneros aliment-cios resultantes da aplica6ªo a produtos nªo transformados de um tratamento, tal como o aquecimento, a fumagem, a cura, a
matura6ªo, a conserva6ªo em salmoura, a secagem, a marinagem, a extrac6ªo, a extrusªo, etc., ou de uma combina6ªo desses processos e/ou produtos; podem ser adicionadas subst9ncias que sejam necessÆrias para o fabrico dos
produtos ou que lhes dŒem caracter-sticas espec-ficas;

5.
Os Estados-Membros que recorram a esta possibilidade
informarªo do facto a Comissªo e os outros Estados-Membros.
A partir da recep6ªo da notifica6ªo, os Estados-Membros disporªo de um mŒs para enviar comentÆrios escritos = Comissªo.
Sempre que haja comentÆrios escritos, a Comissªo decidirÆ de
acordo com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 15.o.

? «recipiente hermeticamente fechado», um recipiente concebido para impedir a entrada de microrganismos;

Artigo 5.o
Sistema de anÆlise do risco e pontos de controlo crticos

? «sempre que necessÆrio», «se for caso disso», «suficiente»,
sempre que revelado necessÆrio, adequado ou suficiente
ap2s anÆlise do risco no 9mbito do sistema HACCP.

1.
Os operadores das empresas do sector alimentar, excepto
a n-vel da produ6ªo primÆria, instaurarªo, aplicarªo e manterªo
um processo permanente, concebido de acordo com os seguintes princ-pios do sistema de anÆlise do risco e pontos de controlo cr-ticos (HACCP):

Artigo 3.o
Obrigaªo geral

a) Identifica6ªo de quaisquer riscos que devam ser evitados,
eliminados ou reduzidos para n-veis aceitÆveis;

Os operadores das empresas do sector alimentar assegurarªo
que todas as etapas por que sªo responsÆveis, desde a produ6ªo
primÆria atØ = venda ou coloca6ªo de gØneros aliment-cios =
disposi6ªo do consumidor final, sejam executadas de modo
higiØnico, em conformidade com o presente regulamento.

b) Identifica6ªo dos pontos de controlo cr-ticos na fase ou fases
em que o controlo Ø essencial para evitar ou eliminar um
risco ou para o reduzir para n-veis aceitÆveis;

Artigo

4.o

Requisitos gerais de higiene e requisitos especficos de
higiene
1.
Os operadores das empresas do sector alimentar ao n-vel
da produ6ªo primÆria cumprirªo as disposi6ıes gerais de higiene do anexo I do presente regulamento e quaisquer outras
disposi6ıes espec-ficas do Regulamento . . . (que estabelece regras espec-ficas de higiene aplicÆveis aos gØneros aliment-cios
de origem animal) e de outros anexos que possam ser aditados
de acordo com o procedimento referido no artigo 15.o.

c) Estabelecimento de limites cr-ticos em pontos de controlo
cr-ticos, que separem a aceitabilidade da nªo aceitabilidade
com vista = preven6ªo, elimina6ªo ou redu6ªo dos riscos
identificados;
d) Estabelecimento e aplica6ªo de processos eficazes de vigil9ncia em pontos de controlo cr-ticos;
e) Estabelecimento de medidas correctivas quando a vigil9ncia
indicar que um ponto de controlo cr-tico nªo se encontra
sob controlo.
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2.
Os operadores das empresas do sector alimentar estabelecerªo processos para verificar se as medidas referidas no n.o 1
funcionam eficazmente. Os processos de verifica6ªo devem ser
aplicados regularmente e sempre que o funcionamento das
empresas do sector alimentar mude de forma que possa afectar
adversamente a seguran6a dos gØneros aliment-cios.
3.
Os operadores das empresas do sector alimentar elaborarªo documentos e registos adequados = natureza e dimensªo
das empresas a fim de demonstrar a aplica6ªo eficaz das medidas referidas nos n.os 1 e 2 e de facilitar a realiza6ªo de
controlos oficiais. Esses documentos serªo mantidos pelos operadores das empresas do sector alimentar pelo menos durante o
prazo de conserva6ªo do produto.
4.
No 9mbito do sistema referido nos n.os 1, 2 e 3, os
operadores das empresas do sector alimentar podem utilizar
guias de boas prÆticas conjuntamente com guias de aplica6ªo
dos princ-pios HACCP, elaborados em conformidade com os
artigos 7.o e 8.o. Esses guias devem ser adequados para as
opera6ıes e gØneros aliment-cios a que sªo aplicados pelos
operadores das empresas do sector alimentar.
5.
De acordo com o procedimento referido no artigo 15.o, a
Comissªo pode adoptar medidas destinadas a facilitar a aplica6ªo do presente artigo, nomeadamente nas pequenas empresas.
Artigo 6.o
Requisitos especficos em matØria de segurana dos gØneros alimentcios
De acordo com o procedimento referido no artigo 15.o, ap2s
consulta do comitØ ou comitØs cient-ficos competentes:
1. Podem ser adoptados e/ou alterados critØrios microbiol2gicos e de temperatura dos gØneros aliment-cios.
2. Podem ser estabelecidos objectivos e/ou n-veis de eficÆcia a
fim de facilitar a aplica6ªo do presente regulamento.
Artigo 7.o
Guias nacionais de boas prÆticas e guias para a aplicaªo
dos princpios HACCP
1.
Os Estados-Membros encorajarªo a elabora6ªo de guias
de boas prÆticas, que incluirªo directrizes relativas ao cumprimento dos artigos 3.o e 4.o e, quando for aplicÆvel o artigo 5.o,
= aplica6ªo dos princ-pios HACCP (a seguir designados por
«guias nacionais»).
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? quando adequado, tendo em conta o c2digo de prÆtica
internacional recomendado do Codex Alimentarius.
Os guias nacionais podem ser elaborados sob a Øgide de um
dos organismos nacionais de normaliza6ªo referidos no anexo I
da Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 22 de Junho de 1998, relativa a um procedimento de informa6ªo no dom-nio das normas e regulamenta6ıes tØcnicas (1), com a redac6ªo que lhe foi dada pela Directiva
98/48/CE (2).
3.
Os Estados-Membros avaliarªo os guias nacionais para se
assegurarem:
? de que o seu teor permite que sejam aplicados na prÆtica
pelos sectores a que se destinam,
? de que foram elaborados em associa6ªo com representantes
do sector em questªo e outras partes interessadas, tais como
as autoridades competentes na matØria e grupos de consumidores,
? de que foram elaborados tendo em conta o c2digo de
prÆtica internacional recomendado ? «Princ-pios gerais
de higiene alimentar» ? do Codex Alimentarius,
? de que foram consultadas todas as partes interessadas substancialmente afectadas e que foram tidas em conta as observa6ıes efectuadas,
? da sua adequa6ªo enquanto guias de cumprimento das disposi6ıes dos artigos 3.o, 4.o e 5.o nos sectores e/ou para os
gØneros aliment-cios abrangidos.
4.
Doze meses ap2s a entrada em vigor do presente regulamento, e desde entªo anualmente, os Estados-Membros enviarªo = Comissªo um relat2rio sobre as ac6ıes empreendidas
para elaborar os guias nacionais especificados no n.o 1.
5.
Os Estados-Membros enviarªo = Comissªo os guias nacionais que considerem em conformidade com o n.o 3 do
presente artigo. A Comissªo manterÆ um registo desses guias,
que porÆ = disposi6ªo dos Estados-Membros.

Artigo 8.o
Guias comunitÆrios

? pelos sectores de empresas do sector alimentar e representantes de outras interessadas tais como, por exemplo, as
autoridades competentes e as associa6ıes de consumidores,

1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considere
que sªo necessÆrios guias comunitÆrios uniformes sobre boas
prÆticas e/ou sobre a aplica6ªo dos princ-pios HACCP (a seguir
designados por «guias comunitÆrios»), a Comissªo consultarÆ o
comitØ competente referido no artigo 15.o. Essa consulta terÆ
por objectivo determinar o interesse desses guias e os respectivos 9mbito e teor.

? em consulta com representantes dos meios cujos interesses
possam ser substancialmente afectados, e,

(1) JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) JO L 217 de 5.8.1998, p. 18.

2.
Sempre que a elabora6ªo dos guias de boa conduta referidos no . . . tenha lugar, essa elabora6ªo deverÆ ser levada a
cabo:
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2.
Quando forem preparados guias comunitÆrios, serªo tomadas medidas para assegurar que sejam elaborados com a
participa6ªo de representantes do sector em questªo e outras
partes interessadas, tais como as autoridades competentes e os
grupos de consumidores, tendo em conta o c2digo de prÆtica
internacional recomendado ? «Princ-pios gerais de higiene
alimentar» ? do Codex Alimentarius e quaisquer guias nacionais
elaborados em conformidade com o artigo 7.o.

tos em que, aquando de uma visita de representantes dessa
autoridade, tenha sido verificado que sªo cumpridos todos os
requisitos do presente regulamento.

3.
O comitØ ou comitØs competentes referidos no artigo
15.o serªo responsÆveis pela avalia6ªo dos guias comunitÆrios.
Esse comitØ ou comitØs devem assegurar-se:

1.
Os operadores das empresas do sector alimentar assegurarªo que existam processos adequados para retirar gØneros
aliment-cios do mercado caso estes apresentem um risco grave
para a saœde dos consumidores. Sempre que um operador de
uma empresa do sector alimentar identificar um risco grave
para a saœde decorrente de um gØnero aliment-cio, retirarÆ
imediatamente esse gØnero aliment-cio do mercado. Sempre
que tiver sido identificado um risco grave e um gØnero aliment-cio tiver sido retirado do mercado devido a um risco para a
saœde dos consumidores, os operadores das empresas do sector
alimentar informarªo imediatamente do facto a autoridade
competente.

? de que o teor dos guias permite que sejam aplicados na
prÆtica, em toda a Comunidade, pelos sectores a que se
destinam,
? de que foram consultadas todas as partes interessadas substancialmente afectadas e que foram tidas em conta as observa6ıes efectuadas,
? de que, caso existam, foram tidos em conta os guias nacionais enviados = Comissªo em conformidade com o n.o 5 do
artigo 7.o,
? da sua adequa6ªo enquanto guias de cumprimento das disposi6ıes dos artigos 3.o, 4.o e 5.o nos sectores e/ou para os
gØneros aliment-cios abrangidos.

Artigo 10.o
Retirada de produtos/rastreabilidade

2.
Os operadores das empresas do sector alimentar manterªo registos adequados que lhes permitam identificar o fornecedor dos ingredientes e alimentos utilizados na actividade
dessas empresas e, se for caso disso, a proveniŒncia dos animais
utilizados para a produ6ªo de gØneros aliment-cios.

4.
Quando os guias nacionais tiverem sido elaborados de
acordo com o artigo 7.o e, subsequentemente, tiverem sido
elaborados guias comunitÆrios em conformidade com o presente artigo, os operadores das empresas do sector alimentar
podem orientar-se por quaisquer deles.

3.
Sempre que necessÆrio para assegurar a rastreabilidade
adequada dos gØneros aliment-cios ou respectivos ingredientes,
a Comissªo estabelecerÆ regras de execu6ªo de acordo com o
procedimento referido no artigo 15.o.

5.
Os t-tulos e referŒncias dos guias comunitÆrios elaborados
de acordo com o processo previsto nos n.os 1 a 3 serªo publicados na sØrie C do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Os Estados-Membros assegurar-se-ªo de que esses guias publicados sªo levados ao conhecimento dos sectores pertinentes da
indœstria alimentar e das autoridades competentes dos respectivos territ2rios.

Artigo 11.o

Artigo 9.o
Registo e aprovaªo das empresas do sector alimentar

Controlos oficiais
Os operadores das empresas do sector alimentar prestarªo toda
a assistŒncia necessÆria para assegurar que os controlos oficiais
efectuados pelas autoridades competentes possam ser realizados
eficazmente. Devem nomeadamente:
? permitir o acesso a todos os edif-cios, salas, instala6ıes ou
outras infra-estruturas,

1.
Os operadores das empresas do sector alimentar assegurarªo que os estabelecimentos sob seu controlo e abrangidos
pelo presente regulamento sejam registados junto da autoridade
ou autoridades competentes, com indica6ªo da natureza da
actividade e do nome e endere6o de todas as instala6ıes em
que sªo realizadas as actividades dessas empresas. A autoridade
ou autoridades competentes atribuirªo um nœmero de registo a
cada estabelecimento do sector alimentar e manterªo uma lista
actualizada desses estabelecimentos.

? disponibilizar qualquer documenta6ªo e registos exigidos
nos termos do presente regulamento ou considerados necessÆrios pela autoridade competente para avalia6ªo da situa6ªo.

2.
Os operadores das empresas do sector alimentar, com
excep6ªo dos operadores a n-vel retalhista, assegurarªo que
os gØneros aliment-cios por eles produzidos sejam identificados
com o seu nœmero de registo.

1.
Os gØneros aliment-cios importados para a Comunidade
devem obedecer =s disposi6ıes dos artigos 3.o, 4.o e 5.o e a
quaisquer disposi6ıes estabelecidas em conformidade com o
artigo 6.o ou a disposi6ıes equivalentes =s estabelecidas no
presente regulamento.

3.
Sempre que a autoridade ou autoridades competentes o
considerem necessÆrio para assegurar a observ9ncia dos requisitos do presente regulamento, ou sempre que regras comunitÆrias mais espec-ficas o exijam, as empresas do sector alimentar devem ser aprovadas e nªo funcionarªo sem essa aprova6ªo. A autoridade competente s2 aprovarÆ os estabelecimen-

Artigo 12.o
Importaıes/exportaıes

2.
Os gØneros aliment-cios destinados = exporta6ªo para fora
da Comunidade devem obedecer =s disposi6ıes dos artigos 3.o,
4.o, 5.o e 9.o e a quaisquer disposi6ıes estabelecidas em conformidade com o artigo 6.o, salvo especifica6ªo em contrÆrio
do pa-s importador.
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Artigo 13.o
Alteraªo dos anexos e medidas de execuªo
1.
As disposi6ıes dos anexos do presente regulamento podem ser revogadas, adaptadas, suplementadas e/ou alteradas de
acordo com o procedimento referido no artigo 15.o.
2.
Podem ser adoptadas, de acordo com o procedimento
referido no artigo 15.o, medidas de execu6ªo respeitantes aos
artigos 4.o, 5.o, 9.o, 10.o e 12.o.
Artigo 14.o
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3.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.

Artigo 16.o
Relat/rio ao Conselho e ao Parlamento
1.
No prazo de sete anos a contar da data de entrada em
vigor do presente regulamento, a Comissªo apresentarÆ ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relat2rio de anÆlise
da experiŒncia adquirida com a execu6ªo do presente regulamento, acompanhado, se for caso disso, de propostas adequadas.

ReferŒncias a normas internacionais
Podem ser adoptadas, de acordo com o procedimento referido
no artigo 15.o, altera6ıes das referŒncias =s normas internacionais contidas no presente regulamento, como, por exemplo, as
do Codex Alimentarius.
Artigo 15.o
Procedimento do comitØ permanente
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ veterinÆrio permanente criado pela Decisªo 68/361/CEE do Conselho (1) e
pelo ComitØ permanente dos gØneros aliment-cios criado pela
Decisªo 69/414/CEE do Conselho (2).
2.
O procedimento de regulamenta6ªo, previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, Ø aplicÆvel com observ9ncia do
n.o 3 do seu artigo 7.o e do seu artigo 8.o sempre que se
remeta para o presente nœmero.

(1) JO L 255 de 18.10.1968, p. 23.
(2) JO L 291 de 19.11.1969, p. 9.

2.
Para permitir = Comissªo elaborar o relat2rio referido no
n.o 1, os Estados-Membros apresentar-lhe-ªo todas as informa6ıes necessÆrias doze meses antes do in-cio do prazo referido
no n.o 1.

Artigo 17.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
G aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de 2004.
O presente regulamento Ø obrigat2rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO I
REGRAS GERAIS DE HIGIENE APLIC`VEIS 4 PRODU˙ˆO PRIM`RIA
Introduªo
O presente anexo Ø aplicÆvel = produ6ªo de produtos primÆrios e inclui todas as actividades realizadas para o efeito a
esse n-vel (explora6ıes agr-colas, ca6a, etc.).
CAP˝TULO I
Requisitos aplicÆveis a todos os gØneros alimentcios
1. Os riscos que se possam verificar durante a produ6ªo primÆria e os mØtodos de controlo desses riscos serªo, sempre
que poss-vel, abordados nos guias de boas prÆticas referidos nos artigos 7.o e 8.o. Esses guias podem ser combinados
com outros guias ou c2digos de prÆticas exigidos, designadamente, nos termos da legisla6ªo comunitÆria pertinente.
2. A produ6ªo primÆria deverÆ respeitar boas prÆticas e ser gerida de forma a que os riscos sejam vigiados e, sempre
que necessÆrio, eliminados ou reduzidos para um n-vel aceitÆvel, atendendo aos processos de transforma6ªo normais
posteriores = produ6ªo primÆria. Para esse efeito dever-se-Æ, se for caso disso:
? proceder = adop6ªo de prÆticas e medidas destinadas a assegurar que os gØneros aliment-cios e os produtos na
sua origem sejam produzidos em condi6ıes de higiene adequadas,
? proceder = adop6ªo de medidas no que diz respeito aos riscos provenientes do ambiente,
? proceder ao controlo de contaminantes, pragas, doen6as e infec6ıes de animais e plantas,
? respeitar a obriga6ªo de informar a autoridade competente se se suspeitar de um problema que possa afectar a
saœde humana.

CAP˝TULO II
Requisitos aplicÆveis aos produtos de origem animal
1. Nos c2digos de boas prÆticas devem ser descritas as ac6ıes necessÆrias para assegurar a higiene dos gØneros
aliment-cios. Essas ac6ıes incluirªo, se for caso disso:
? a aplica6ªo de processos adequados de limpeza e desinfec6ªo aos recintos dos animais, equipamento, instala6ıes,
grades e ve-culos de transporte, etc.,
? a tomada de precau6ıes ao introduzir novos animais em explora6ıes agr-colas, explora6ıes aqu-colas, zonas de
produ6ªo de moluscos, etc.,
? a utiliza6ªo adequada de produtos medicinais veterinÆrios e de aditivos de alimentos para animais,
? a elimina6ªo adequada de animais mortos, res-duos e camas,
? a aplica6ªo de programas eficazes de controlo de parasitas,
? o isolamento de animais mortos,
? a higiene dos animais de abate,
? medidas de protec6ªo para evitar a introdu6ªo de doen6as contagiosas e de doen6as transmiss-veis aos seres
humanos,
? os poss-veis riscos associados com os alimentos para animais,
? uma descri6ªo dos problemas que podem afectar a saœde humana e que devem ser comunicados = autoridade
competente,
? a aplica6ªo de programas de controlo da higiene, de programas de controlo de zoonoses e de programas de
vigil9ncia sanitÆria dos efectivos.
2. Os agricultores manterªo registos ou documenta6ªo com as informa6ıes pertinentes para a protec6ªo sanitÆria, que
devem incluir nomeadamente:
? a natureza e a origem dos alimentos para animais,
? o estatuto sanitÆrio e o bem-estar dos animais na explora6ªo,
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? a utiliza6ªo de produtos medicinais veterinÆrios (natureza do tratamento e data de aplica6ªo),
? a ocorrŒncia de doen6as que possam afectar a seguran6a dos produtos de origem animal (por exemplo, infec6ıes
do œbere),
? os resultados de quaisquer anÆlises de amostras colhidas dos animais ou de outras amostras que se possam
revestir de import9ncia para a saœde humana, especialmente no que diz respeito a programas de controlo de
certos agentes zoon2ticos,
? quaisquer relat2rios do matadouro sobre conclusıes ante mortem e post mortem.
Para o preenchimento desses registos ou documenta6ªo os agricultores serªo assistidos pelos responsÆveis pelos
animais na explora6ªo (veterinÆrios, agr2nomos, tØcnicos agr-colas, etc.).
Os registos ou documenta6ªo podem ser combinados com registos eventualmente exigidos por outros actos comunitÆrios ou nacionais. Os agricultores devem manter os registos ou documenta6ªo supramencionados para apresenta6ªo = autoridade competente a pedido desta, durante um per-odo a estabelecer pela mesma.
As informa6ıes importantes para a seguran6a dos gØneros aliment-cios constantes desses registos ou documenta6ªo
devem acompanhar os animais para abate atØ ao matadouro ou, se for caso disso, os produtos animais atØ =s
instala6ıes de transforma6ªo, de modo a informar a autoridade competente e o operador do sector alimentar
destinatÆrio do estatuto sanitÆrio do efectivo.

CAP˝TULO III
Requisitos aplicÆveis aos produtos de origem vegetal
1. Nos c2digos de boas prÆticas devem ser descritas as ac6ıes necessÆrias para assegurar a higiene dos gØneros
aliment-cios. Essas ac6ıes incluirªo, se for caso disso:
? a utiliza6ªo correcta e adequada de produtos fitofarmacŒuticos e fertilizantes,
? mØtodos adequados de produ6ªo, manuseamento, armazenagem e transporte,
? prÆticas e medidas que evitem a contamina6ªo decorrente de riscos biol2gicos, qu-micos ou f-sicos, tais como
micotoxinas, metais pesados, materiais radioactivos, etc.,
? a utiliza6ªo de Ægua na produ6ªo primÆria,
? a utiliza6ªo de res-duos org9nicos na produ6ªo primÆria,
? a limpeza e, sempre que necessÆrio, a desinfec6ªo de mÆquinas, equipamento e ve-culos utilizados para transporte.
2. Os agricultores, assistidos, sempre que necessÆrio, pelos responsÆveis pela higiene na explora6ªo (agr2nomos, tØcnicos agr-colas, etc.), manterªo registos ou documenta6ªo com as informa6ıes pertinentes para a protec6ªo sanitÆria,
respeitantes nomeadamente:
? = utiliza6ªo correcta e adequada de produtos fitofarmacŒuticos e fertilizantes,
? aos resultados de anÆlises de amostras de produtos ou de outras anÆlises efectuadas.
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ANEXO II
REQUISITOS GERAIS DE HIGIENE APLIC`VEIS A TODAS AS EMPRESAS DO SECTOR ALIMENTAR (EXCEPTO PRODU˙ˆO PRIM`RIA)
Introduªo
Os cap-tulos V a XII do presente anexo aplicam-se a todas as fases posteriores = produ6ªo primÆria, durante a
prepara6ªo, transforma6ªo, fabrico, embalagem, armazenagem, transporte, distribui6ªo, manuseamento e venda ou
coloca6ªo = disposi6ªo do consumidor final.
Os restantes cap-tulos do anexo aplicam-se:
? cap-tulo I: a todas as instala6ıes do sector alimentar, excepto as abrangidas pelo cap-tulo III,
? cap-tulo II: a todos os locais onde se procede = prepara6ªo, tratamento ou transforma6ªo dos alimentos, excepto os
abrangidos pelo cap-tulo III e os refeit2rios,
? cap-tulo III: =s instala6ıes enumeradas no cabe6alho do cap-tulo,
? cap-tulo IV: a todos os meios de transporte.

CAP˝TULO I
Requisitos gerais aplicÆveis s instalaıes do sector alimentar, incluindo Æreas e locais exteriores (com excepªo
das especificadas no captulo III)
1. As instala6ıes do sector alimentar devem ser mantidas limpas e em boas condi6ıes.
2. Pela sua disposi6ªo relativa, concep6ªo, constru6ªo, localiza6ªo e dimensıes, as instala6ıes do sector alimentar
devem:
a) Permitir a manuten6ªo e a limpeza e/ou desinfec6ªo adequadas, evitar ou minimizar a contamina6ªo por via
atmosfØrica e dispor de um espa6o de trabalho adequado para permitir a execu6ªo higiØnica de todas as opera6ıes;
b) Permitir evitar a acumula6ªo de sujidade, o contacto com materiais t2xicos, a queda de part-culas nos gØneros
aliment-cios e a forma6ªo de condensa6ªo e de bolores indesejÆveis nas superf-cies;
c) Possibilitar a aplica6ªo de boas prÆticas de higiene e evitar nomeadamente, entre e durante as diversas opera6ıes, a
contamina6ªo cruzada motivada pelos gØneros aliment-cios, materiais de acondicionamento e embalagem, equipamento, materiais, Ægua, sistemas de arejamento ou pessoal e fontes externas de contamina6ªo, tais como
parasitas;
d) Sempre que seja necessÆrio para alcan6ar os objectivos do presente regulamento, proporcionar condi6ıes adequadas de armazenagem a temperatura controlada, com uma capacidade suficiente para manter os gØneros
aliment-cios a temperaturas adequadas e ser concebidas de forma a permitir que essas temperaturas sejam
controladas e registadas.
3. Deve existir um nœmero adequado de lavat2rios devidamente localizados e indicados para a lavagem das mªos.
Devem existir retretes em nœmero suficiente, munidas de autoclismo e ligadas a um sistema de esgoto eficaz. As
retretes nªo devem dar directamente para as salas onde se manuseiam os alimentos.
4. Os lavat2rios para a lavagem das mªos devem estar equipados com Ægua corrente quente e fria, materiais de limpeza
das mªos e dispositivos de secagem higiØnica. Sempre que necessÆrio para evitar um risco inaceitÆvel de contamina6ªo dos gØneros aliment-cios, as instala6ıes de lavagem dos alimentos devem ser separadas das que se destinam =
lavagem das mªos.
5. Deve ser prevista uma ventila6ªo natural ou mec9nica adequada e suficiente. Deve ser evitado o fluxo mec9nico de ar
de zonas contaminadas para zonas limpas. Os sistemas de ventila6ªo devem ser constru-dos de forma a proporcionar
um acesso fÆcil aos filtros e a outras partes que necessitem de limpeza ou de substitui6ªo.
6. As instala6ıes sanitÆrias devem estar equipadas com ventila6ªo adequada, natural ou mec9nica.
7. As instala6ıes devem dispor de luz natural e/ou artificial adequada.
8. Os sistemas de esgoto devem ser adequados ao fim a que se destinam; devem ser projectados e constru-dos de forma
a evitar o risco de contamina6ªo dos gØneros aliment-cios. Se os canais de evacua6ªo forem total ou parcialmente
abertos, devem ser concebidos de forma a assegurar que nªo haja fluxos de res-duos de zonas contaminadas para
zonas limpas ou zonas onde sejam manuseados alimentos suscept-veis de apresentarem um elevado risco para o
consumidor final.
9. Sempre que necessÆrio por razıes de higiene, o pessoal deverÆ dispor de vestuÆrios adequados.
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CAP˝TULO II
Requisitos especficos aplicÆveis s salas em que os gØneros alimentcios sªo preparados, tratados ou transformados (excepto os refeit/rios e as instalaıes especificados no captulo III)
1. A disposi6ªo relativa e a concep6ªo das salas em que os gØneros aliment-cios sªo preparados, tratados ou transformados (excluindo refeit2rios) devem permitir a aplica6ªo de boas prÆticas de higiene, incluindo a protec6ªo contra
a contamina6ªo cruzada entre e durante as opera6ıes, devendo nomeadamente ser cumpridos os seguintes requisitos:
a) As superf-cies do solo devem ser mantidas em boas condi6ıes e poder ser facilmente limpas e, sempre que
necessÆrio, desinfectadas. Para o efeito, deverªo ser utilizados materiais impermeÆveis, nªo absorventes, lavÆveis e
nªo t2xicos, a nªo ser que os operadores das empresas do sector alimentar possam provar = autoridade competente que os outros materiais utilizados sªo adequados. Se for caso disso, a superf-cie dos solos deve permitir um
escoamento adequado;
b) As superf-cies das paredes devem ser mantidas em boas condi6ıes e poder ser facilmente limpas e, sempre que
necessÆrio, desinfectadas. Para o efeito, deverªo ser utilizados materiais impermeÆveis, nªo absorventes, lavÆveis e
nªo t2xicos, devendo as superf-cies ser lisas atØ uma altura adequada =s opera6ıes, a nªo ser que os operadores
das empresas do sector alimentar possam provar = autoridade competente que os outros materiais utilizados sªo
adequados;
c) Os tectos e equipamentos neles montados devem ser constru-dos de modo a evitar a acumula6ªo de sujidade e a
reduzir a condensa6ªo, o desenvolvimento de bolores indesejÆveis e o desprendimento de part-culas;
d) As janelas e outras aberturas devem ser constru-das de modo a evitar a acumula6ªo de sujidade. As que puderem
abrir para o exterior devem estar equipadas, sempre que necessÆrio, com redes de protec6ªo contra insectos,
facilmente remov-veis para limpeza. Se da sua abertura puder resultar a contamina6ªo dos gØneros aliment-cios, as
janelas devem ficar fechadas com ferrolho durante a produ6ªo;
e) As portas devem poder ser facilmente limpas e, sempre que necessÆrio, desinfectadas. Para o efeito, deverªo ser
utilizadas superf-cies lisas e nªo absorventes, a menos que os operadores das empresas do sector alimentar possam
provar = autoridade competente que os outros materiais utilizados sªo adequados;
f) As superf-cies (incluindo as dos equipamentos) das zonas em que os gØneros aliment-cios sªo manuseados,
nomeadamente as que contactam com os gØneros aliment-cios, devem ser mantidas em boas condi6ıes e devem
poder ser facilmente limpas e, se necessÆrio, desinfectadas. Para o efeito, deverªo ser utilizados materiais lisos,
lavÆveis e nªo t2xicos, a nªo ser que os operadores das empresas do sector alimentar possam provar = autoridade
competente que os outros materiais utilizados sªo adequados.
2. Devem existir instala6ıes adequadas para a limpeza e desinfec6ªo dos utens-lios e equipamento de trabalho sempre
que for necessÆrio para o cumprimento dos objectivos do presente regulamento. Essas instala6ıes devem ser constitu-das por materiais resistentes = corrosªo, ser fÆceis de limpar e dispor de um abastecimento adequado de Ægua
quente e fria.
3. Devem ser previstos meios adequados para a lavagem dos alimentos sempre que for necessÆrio para o cumprimento
dos objectivos do presente regulamento. Todos os lavat2rios ou outros equipamentos do mesmo tipo destinados =
lavagem de alimentos devem dispor de um abastecimento adequado de Ægua potÆvel quente e/ou fria e devem estar
limpos.

CAP˝TULO III
Requisitos aplicÆveis s instalaıes amovveis e/ou temporÆrias (tais como marquises, tendas de mercado,
veculos para venda ambulante), s instalaıes utilizadas essencialmente como habitaªo privada mas nas quais
os gØneros alimentcios sªo preparados para fins diferentes do consumo privado e domØstico, s instalaıes
utilizadas ocasionalmente para restauraªo e s mÆquinas de venda automÆtica
1. As instala6ıes e as mÆquinas de venda automÆtica devem estar localizadas e ser concebidas e constru-das, e mantidas
limpas e em boas condi6ıes, de forma a evitar, na medida em que for poss-vel, o risco de contamina6ªo dos gØneros
aliment-cios e a presen6a de parasitas.
2. Nomeadamente, e sempre que necessÆrio:
a) Devem existir instala6ıes adequadas que permitam a manuten6ªo de uma higiene pessoal adequada (incluindo
instala6ıes de lavagem e secagem higiØnica das mªos, instala6ıes sanitÆrias em boas condi6ıes de higiene e
vestiÆrios);
b) As superf-cies em contacto com os alimentos devem ser mantidas em boas condi6ıes e devem poder ser
facilmente limpas e, se necessÆrio, desinfectadas. Para o efeito, deverªo ser utilizados materiais lisos, lavÆveis e
nªo t2xicos, a menos que os operadores das empresas do sector alimentar possam provar = autoridade competente
que os outros materiais utilizados sªo adequados;
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c) Devem existir meios adequados para a lavagem e, se necessÆrio, desinfec6ªo dos utens-lios e equipamentos de
trabalho;
d) Se a limpeza dos gØneros aliment-cios for realizada pela empresa do sector alimentar, devem existir meios
adequados para que essa opera6ªo possa decorrer de forma higiØnica;
e) Deve existir um abastecimento adequado de Ægua potÆvel quente e/ou fria;
f) Devem existir instala6ıes e/ou equipamentos adequados de armazenagem e elimina6ªo higiØnicas de subst9ncias
perigosas e/ou nªo comest-veis, bem como de res-duos (l-quidos ou s2lidos);
g) Devem existir equipamentos e/ou instala6ıes que permitam a manuten6ªo dos alimentos a temperatura adequada,
bem como o controlo dessa temperatura;
h) Os gØneros aliment-cios devem ser colocados em locais que impe6am, na medida em que for poss-vel, o risco de
contamina6ªo.

CAP˝TULO IV
Transporte
1. Os ve-culos de transporte e/ou os contentores utilizados para o transporte de gØneros aliment-cios devem ser
mantidos limpos e em boas condi6ıes, de forma a proteger os gØneros aliment-cios da contamina6ªo, devendo,
sempre que necessÆrio, ser concebidos e constru-dos de forma a permitir uma limpeza e/ou desinfec6ªo adequadas.
2. As caixas de carga dos ve-culos e/ou contentores nªo devem transportar senªo gØneros aliment-cios se desse transporte puder resultar uma contamina6ªo dos gØneros aliment-cios.
Os gØneros aliment-cios a granel no estado l-quido, em gr9nulos ou em p2 devem ser transportados em caixas de
carga e/ou contentores/cisternas reservados ao transporte de gØneros aliment-cios. Os contentores devem ostentar
uma referŒncia claramente vis-vel e indelØvel, numa ou mais l-nguas da Comunidade, indicativa de que se destinam ao
transporte de gØneros aliment-cios, ou a men6ªo «destinado exclusivamente a gØneros aliment-cios».
3. Sempre que os ve-culos e/ou os contentores forem utilizados para o transporte de quaisquer subst9ncias que nªo
sejam gØneros aliment-cios ou para o transporte simult9neo de gØneros aliment-cios diferentes, os produtos deverªo
ser separados de modo a assegurar a protec6ªo contra o risco de contamina6ªo.
4. Sempre que os ve-culos e/ou os contentores tiverem sido utilizados para o transporte de produtos que nªo sejam
gØneros aliment-cios ou para o transporte de gØneros aliment-cios diferentes, dever-se-Æ proceder a uma limpeza
adequada entre os carregamentos, para evitar o risco de contamina6ªo.
5. A coloca6ªo e a protec6ªo dos gØneros aliment-cios dentro dos ve-culos e/ou contentores devem minimizar o risco de
contamina6ªo.
6. Sempre que seja necessÆrio para alcan6ar os objectivos do presente regulamento, os ve-culos e/ou os contentores
utilizados para o transporte de gØneros aliment-cios devem estar equipados de forma a manter os gØneros aliment-cios a temperaturas adequadas e ser concebidos de forma a permitir que essas temperaturas sejam controladas.

CAP˝TULO V
Requisitos aplicÆveis ao equipamento
Todos os artigos, aparelhos e equipamento que entrem em contacto com os alimentos devem estar limpos e:
a) Ser fabricados com materiais adequados e mantidos em boas condi6ıes de arruma6ªo e bom estado de conserva6ªo,
de modo a minimizar qualquer risco de contamina6ªo dos alimentos;
b) Exceptuando os recipientes e embalagens nªo recuperÆveis, ser fabricados com materiais adequados e mantidos em
boas condi6ıes de arruma6ªo e bom estado de conserva6ªo, de modo a permitir uma limpeza cuidadosa e, se
necessÆrio, uma desinfec6ªo suficientes para satisfazerem os objectivos pretendidos;
c) Ser instalados de modo a permitir a limpeza adequada da Ærea circundante.
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CAP˝TULO VI
Resduos alimentares
1. Nªo deve ser permitida a acumula6ªo de res-duos alimentares e outros res-duos em locais onde sªo manuseados
alimentos, excepto na medida em que tal seja inevitÆvel para o funcionamento adequado da empresa.
2. Os res-duos alimentares, os subprodutos nªo comest-veis e os outros res-duos devem ser depositados em contentores
que se possam fechar, a menos que os operadores das empresas do sector alimentar possam provar = autoridade
competente que os outros tipos de contentores ou sistemas de evacua6ªo utilizados sªo adequados. Esses contentores
devem ser de fabrico conveniente, ser mantidos em boas condi6ıes e ser fÆceis de limpar e desinfectar.
3. Devem ser tomadas as medidas necessÆrias para a remo6ªo e recolha dos res-duos alimentares e outros res-duos. Os
locais de recolha dos res-duos devem ser concebidos e utilizados de modo a permitir a manuten6ªo de boas
condi6ıes de limpeza e a impedir o acesso de parasitas.
As Æguas residuais devem ser eliminadas de um modo higiØnico e respeitador do ambiente, em conformidade com a
legisla6ªo comunitÆria aplicÆvel para o efeito, e nªo devem constituir, directa ou indirectamente, uma origem de
contamina6ªo dos alimentos.

CAP˝TULO VII
Abastecimento de Ægua
1. Deve ser providenciado um abastecimento adequado de Ægua potÆvel, em conformidade com a Directiva 98/83/CEE
do Conselho relativa = qualidade da Ægua destinada ao consumo humano (1). Essa Ægua potÆvel deve ser utilizada
sempre que necessÆrio para garantir a nªo contamina6ªo dos gØneros aliment-cios.
2. Quando for utilizada Ægua nªo potÆvel para, por exemplo, o combate a incŒndios, a produ6ªo de vapor, a refrigera6ªo ou outros objectivos similares, a Ægua deve circular em sistemas separados, facilmente identificÆveis. A Ægua
nªo potÆvel nªo deve ter qualquer liga6ªo com os sistemas de Ægua potÆvel, nem possibilidade de refluxo para esses
sistemas.
3. A Ægua reciclada para ser utilizada na transforma6ªo ou como ingrediente nªo deve acarretar um risco de contamina6ªo dos alimentos de natureza microbiol2gica, qu-mica ou f-sica e deve obedecer aos padrıes relativos = Ægua
potÆvel da Directiva 98/83/CE, a nªo ser que as autoridades competentes dos Estados-Membros tenham garantias de
que a qualidade da Ægua nªo pode afectar a integridade do gØnero aliment-cio na sua forma final.
4. O gelo que entre em contacto com alimentos ou que possa provocar qualquer contamina6ªo dos alimentos deve ser
fabricado com Ægua que obede6a =s especifica6ıes da Directiva 98/83/CE. O gelo deve ser fabricado, manuseado e
armazenado em condi6ıes que o protejam de qualquer tipo de contamina6ªo.
5. O vapor utilizado em contacto directo com os alimentos nªo deve conter subst9ncias que representem um risco para
a saœde ou que possam contaminar os alimentos.

CAP˝TULO VIII
Higiene pessoal
1. Qualquer pessoa que trabalhe num local em que sejam manuseados alimentos deve manter um elevado grau de
higiene pessoal e deverÆ usar vestuÆrio adequado, limpo e, sempre que necessÆrio para respeitar os objectivos do
presente regulamento, que confira protec6ªo.
2. Qualquer pessoa que sofra ou seja portadora de uma doen6a potencialmente transmiss-vel atravØs dos alimentos ou
que apresente, por exemplo, feridas infectadas, infec6ıes cut9neas, inflama6ıes ou diarreia serÆ proibida de entrar em
locais onde se manuseiem alimentos, seja a que t-tulo for, se houver qualquer possibilidade de contaminar directa ou
indirectamente os alimentos com microrganismos patogØnicos. Todas as pessoas nessas condi6ıes que trabalhem
numa empresa do sector alimentar e que possam ter contacto com os gØneros aliment-cios devem comunicar
imediatamente a doen6a ou os sintomas ao operador da empresa do sector alimentar.
(1) JO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
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CAP˝TULO IX
Disposiıes aplicÆveis aos gØneros alimentcios
1. As empresas do sector alimentar nªo devem aceitar matØrias-primas ou ingredientes que apresentem, ou se possa
suspeitar que apresentam, contamina6ªo por parasitas, microrganismos patogØnicos ou subst9ncias t2xicas, subst9ncias em decomposi6ªo ou subst9ncias estranhas e que, ap2s os processos normais de triagem e/ou prepara6ªo ou
transforma6ªo, higienicamente aplicados pelas empresas do sector alimentar, continuem a ser impr2prios para
consumo humano.
2. As matØrias-primas e ingredientes armazenados nas empresas do sector alimentar devem ser conservados em
condi6ıes adequadas que evitem a sua deteriora6ªo e os protejam de qualquer contamina6ªo.
3. Os alimentos que forem manuseados, armazenados, embalados, expostos e transportados devem ser protegidos de
qualquer contamina6ªo que os possa tornar impr2prios para consumo humano ou perigosos para a saœde ou que
nªo permita que possam ser consumidos nessas condi6ıes. Devem ser estabelecidos processos adequados para
assegurar o controlo dos parasitas.
4. As matØrias-primas, os ingredientes e os produtos intermØdios e acabados suscept-veis de permitirem o desenvolvimento de microrganismos patogØnicos ou a forma6ªo de toxinas devem ser conservados a temperaturas de que nªo
possam resultar riscos para a saœde. A cadeia de frio nªo deve ser interrompida. No entanto, desde que da- nªo
resulte um risco para a saœde, sªo permitidos per-odos limitados sem controlo da temperatura, sempre que tal seja
necessÆrio para permitir o manuseamento durante a prepara6ªo, o transporte, a armazenagem, a exposi6ªo e a
apresenta6ªo dos alimentos ao consumidor. As empresas do sector alimentar que fabriquem, manuseiem e acondicionem gØneros aliment-cios transformados devem dispor de salas com dimensıes suficientes para armazenar separadamente matØrias-primas e matØrias transformadas, com armazenagem refrigerada separada suficiente para evitar a
contamina6ªo.
5. Quando se destinarem a ser conservados ou servidos frios, os gØneros aliment-cios devem ser arrefecidos o mais
rapidamente poss-vel ap2s a fase de transforma6ªo pelo calor, ou ap2s a fase final de prepara6ªo se a transforma6ªo
pelo calor nªo for utilizada, atØ atingirem uma temperatura de que nªo resultem riscos para a saœde.
6. A descongela6ªo dos gØneros aliment-cios deve ser efectuada de forma a minimizar o risco de desenvolvimento de
microrganismos patogØnicos ou a forma6ªo de toxinas nos alimentos. Durante a descongela6ªo, os alimentos serªo
submetidos a temperaturas das quais nªo resulte um risco para a saœde. Os l-quidos de escorrimento resultantes da
descongela6ªo devem ser adequadamente drenados caso apresentem um risco para a saœde. Depois da descongela6ªo,
os alimentos devem ser manuseados de forma a minimizar o risco de desenvolvimento de microrganismos patogØnicos ou a forma6ªo de toxinas.
7. As subst9ncias perigosas e/ou nªo comest-veis, incluindo os alimentos para animais, devem ser adequadamente
rotuladas e armazenadas em contentores separados e seguros.
8. As matØrias-primas utilizadas para o fabrico de produtos transformados devem ser produzidas e comercializadas ou
importadas em conformidade com o presente regulamento.

CAP˝TULO X
Disposiıes aplicÆveis ao acondicionamento e embalagem dos gØneros alimentcios
1. Devem ser tomadas medidas para assegurar que os materiais de acondicionamento e embalagem nªo constituam uma
fonte de contamina6ªo dos gØneros aliment-cios. Os materiais de acondicionamento e embalagem devem ser fabricados, transportados e fornecidos =s empresas do sector alimentar de uma forma que os proteja de qualquer
contamina6ªo que possa constituir um risco para a saœde.
2. Os materiais de acondicionamento devem ser armazenados de forma a que nªo fiquem expostos a um risco de
contamina6ªo, nomeadamente contamina6ªo proveniente dos gØneros aliment-cios, do meio de armazenagem, de
subst9ncias de limpeza e de parasitas.
3. Nas empresas do sector alimentar em que as opera6ıes de embalagem sejam efectuadas na presen6a de produtos
expostos, devem ser tomadas medidas para evitar a contamina6ªo desses produtos. As salas onde sªo realizadas
opera6ıes de embalagem devem nomeadamente ser de dimensıes suficientes e de constru6ªo e concep6ªo tais que
permitam a realiza6ªo das opera6ıes em condi6ıes de higiene. As embalagens devem ser preparadas antes de serem
levadas para o local de embalagem e ser utilizadas sem demora. Se os materiais de embalagem se destinarem a ser
revestidos com um material de acondicionamento, esse revestimento deve ser efectuado de forma higiØnica.
4. Os materiais de acondicionamento e embalagem s2 devem ser reutilizados para gØneros aliment-cios se a sua
constitui6ªo permitir uma limpeza e, sempre que necessÆrio por razıes de higiene, uma desinfec6ªo fÆceis.
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CAP˝TULO XI
Condiıes especiais aplicÆveis a determinadas operaıes de transformaªo
1. Transforma.ªo por tratamento tØrmico
? Os gØneros aliment-cios devem ser transformados de acordo com um tratamento tØrmico segundo um programa
previsto, possivelmente associado com outros mØtodos que permitam controlar os riscos microbiol2gicos; o
equipamento de tratamento tØrmico deve ter os dispositivos de controlo necessÆrios para garantir a aplica6ªo de
um tratamento adequado;
? Se o tratamento tØrmico, eventualmente combinado com outras barreiras, nªo for suficiente para assegurar a
estabilidade dos produtos, deve ser aplicado, ap2s o aquecimento, um arrefecimento rÆpido atØ = temperatura de
armazenagem especificada que permita que a zona cr-tica de temperatura para a germina6ªo e subsequente
desenvolvimento de esporos seja ultrapassada tªo rapidamente quanto poss-vel atØ que seja alcan6ada a temperatura de armazenagem especificada;
? Se o tratamento tØrmico for aplicado antes do acondicionamento, devem ser tomadas medidas para evitar a
recontamina6ªo dos gØneros aliment-cios ap2s o aquecimento e antes do enchimento;
? Se for caso disso, e nomeadamente no caso de latas de conserva e de recipientes de vidro, devem confirmar-se,
antes do enchimento, a integridade do recipiente em termos de fabrico, bem como a respectiva limpeza;
? Quando o tratamento tØrmico for aplicado a gØneros aliment-cios em recipientes hermeticamente fechados, deve
assegurar-se que a Ægua utilizada para o arrefecimento dos recipientes ap2s o tratamento tØrmico nªo constitui
uma fonte de contamina6ªo para o gØnero aliment-cio. Podem ser utilizados, segundo boas prÆticas, aditivos
qu-micos para evitar a corrosªo de equipamento e recipientes;
? No caso de um tratamento tØrmico cont-nuo de gØneros aliment-cios l-quidos, a mistura de l-quido tratado
termicamente com l-quido insuficiente aquecido deve ser adequadamente evitada.
2. Fumagem
? Os fumos e o calor nªo devem afectar outras opera6ıes;
? Os materiais utilizados para a produ6ªo de fumo devem ser armazenados e utilizados de modo a evitar a
contamina6ªo dos gØneros aliment-cios;
? G proibida a produ6ªo de fumo por combustªo de madeira pintada, envernizada, colada ou submetida a qualquer
tipo de preserva6ªo qu-mica.
3. Salga
O sal utilizado para o tratamento de gØneros aliment-cios deve ser limpo e armazenado de modo a evitar a
contamina6ªo. O sal pode ser reutilizado ap2s limpeza sempre que os processos HACCP tenham demonstrado
nªo haver risco de contamina6ªo.

CAP˝TULO XII
Formaªo
Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que o pessoal que manuseia os alimentos seja
supervisado e disponha, em matØria de higiene dos gØneros aliment-cios, de instru6ªo e/ou forma6ªo adequadas para
o desempenho das suas fun6ıes.
Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que os responsÆveis pelo desenvolvimento e manuten6ªo do sistema HACCP nas empresas disponham de forma6ªo adequada nos princ-pios HACCP.
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras especficas
de higiene aplicÆveis aos gØneros alimentcios de origem animal
(2000/C 365 E/03)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 438 final  2000/0179(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 14 de Julho de 2000)
A Directiva 71/118/CEE do Conselho, de 15 de Fevereiro
de 1971, relativa a problemas sanitÆrios em matØria de
produ8ªo e coloca8ªo no mercado de carnes frescas de
aves de capoeira (3), com a œltima redac8ªo que lhe foi
dada pela Directiva 97/79/CE (4),

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia.
e, nomeadamente, o n.o 4, al+nea b), do seu artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,

A Directiva 77/96/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1976, relativa 6 pesquisa de triquinas aquando das
importa8ıes, provenientes de pa+ses terceiros, das carnes frescas provenientes de animais domØsticos da espØcie su+na (5), com a œltima redac8ªo que lhe foi dada
pela Directiva 94/59/CE (6),

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ1mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,

A Directiva 77/99/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1976, relativa a problemas sanitÆrios em matØria de
produ8ªo e coloca8ªo no mercado de produtos 6 base
de carne e de determinados outros produtos de origem
animal (7), com a œltima redac8ªo que lhe foi dada
pela Directiva 97/76/CE (8),

Considerando o seguinte:
(1) O Regulamento . . . do Parlamento Europeu e do Conselho
(relativo 6 higiene dos gØneros aliment+cios) estabelece as
regras bÆsicas de higiene a respeitar pelos operadores do
sector alimentar para garantir a seguran8a dos gØneros
aliment+cios.

A Directiva 89/437/CEE do Conselho, de 20 de Junho de
1989, relativa aos problemas de ordem higiØnica e
sanitÆria respeitantes 6 produ8ªo e 6 coloca8ªo no
mercado dos ovoprodutos (9), com a œltima redac8ªo
que lhe foi dada pela Directiva 96/23/CE,

(2) Certos gØneros aliment+cios podem apresentar riscos espec+ficos para a saœde humana que tornem necessÆrio o
estabelecimento de regras espec+ficas de higiene para garantir a respectiva seguran8a.

A Directiva 91/492/CEE do Conselho, de 15 de Julho de
1991, que estabelece as normas sanitÆrias que regem a
produ8ªo e a coloca8ªo no mercado de moluscos bivalves vivos (10), com a œltima redac8ªo que lhe foi
dada pela Directiva 97/79/CE,

(3) < esse nomeadamente o caso dos gØneros aliment+cios de
origem animal, nos quais se tŒm frequentemente constatado riscos microbiol1gicos e qu+micos.

A Directiva 91/493/CEE do Conselho, de 22 de Julho de
1991, que adopta as normas sanitÆrias relativas 6 produ8ªo e 6 coloca8ªo no mercado dos produtos da
pesca (11), com a œltima redac8ªo que lhe foi dada
pela Directiva 97/79/CE,

(4) No >mbito da pol+tica agr+cola comum, foram jÆ estabelecidas regras sanitÆrias espec+ficas aplicÆveis 6 produ8ªo e
6 coloca8ªo no mercado dos produtos enumerados na
lista do anexo I do Tratado.

A Directiva 91/495/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, relativa aos problemas sanitÆrios e de
pol+cia sanitÆria relativos 6 produ8ªo e 6 coloca8ªo no
mercado de carnes de coelho e de carnes de ca8a de
cria8ªo (12), com a œltima redac8ªo que lhe foi dada
pelo Acto de Adesªo da `ustria, da Finl>ndia e da
SuØcia,

(5) Essas regras sanitÆrias asseguraram a remo8ªo das barreiras ao comØrcio dos produtos em questªo, contribuindo,
assim, para a cria8ªo do mercado interno e assegurando
simultaneamente um elevado n+vel de protec8ªo da saœde
pœblica.
(6) Essas regras espec+ficas constam de um grande nœmero de
directivas, nomeadamente das seguintes:
A Directiva 64/433/CEE do Conselho, de 26 de Junho de
1964, relativa 6s condi8ıes sanitÆrias de produ8ªo de
carnes frescas e da sua coloca8ªo no mercado (1), com
a œltima redac8ªo que lhe foi dada pela Directiva
95/23/CE (2),
(1) JO 121 de 29.7.1964, p. 2101/64.
(2) JO L 243 de 11.10.1995, p. 7.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )
(11)
(12)
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55 de 8.3.1971, p. 23.
24 de 30.1.1998, p. 31.
26 de 31.1.1977, p. 8.
315 de 8.12.1994, p. 18.
26 de 31.1.1977, p. 85.
10 de 16.1.1998, p. 25.
212 de 22.7.1989, p. 87.
168 de 24.9.1991, p. 1.
268 de 24.9.1991, p. 15.
268 de 24.9.1991, p. 41.
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A Directiva 92/45/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, relativa aos problemas sanitÆrios e de pol+cia
sanitÆria referentes ao abate de ca8a selvagem e 6
coloca8ªo no mercado das respectivas carnes (1), com
a œltima redac8ªo que lhe foi dada pela Directiva
97/79/CE,
A Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, que adopta as normas sanitÆrias relativas 6 produ8ªo de leite cru, de leite tratado termicamente e de
produtos 6 base de leite e 6 sua coloca8ªo no mercado (2), com a œltima redac8ªo que lhe foi dada pela
Directiva 96/23/CE,
A Directiva 92/48/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, que fixa as normas m+nimas de higiene aplicÆveis aos produtos da pesca obtidos a bordo de determinados navios nos termos do n.o 1, subal+nea i) da
al+nea a), do artigo 3.o da Directiva 91/493/CEE (3),
A Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que define as condi8ıes sanitÆrias e de
pol+cia sanitÆria que regem o comØrcio e as importa8ıes na Comunidade de produtos nªo sujeitos, no que
respeita 6s referidas condi8ıes, 6s regulamenta8ıes comunitÆrias espec+ficas referidas no cap+tulo I do anexo
A da Directiva 89/662/CEE e, no que respeita aos
agentes patogØnicos, da Directiva 90/425/CEE (4),
com a œltima redac8ªo que lhe foi dada pela Directiva
97/79/CE,
A Directiva 94/65/CE do Conselho, de 14 de Dezembro
de 1994, que institui os requisitos de produ8ªo e de
coloca8ªo no mercado de carnes picadas e de preparados de carnes (5).
(7) Em matØria de saœde pœblica, essas directivas contŒm
princ+pios comuns, tais como os relacionados com as
responsabilidades dos fabricantes de produtos de origem
animal, as obriga8ıes das autoridades competentes, os
requisitos tØcnicos respeitantes 6 estrutura e funcionamento dos estabelecimentos que manuseiam produtos de
origem animal, os requisitos de higiene que devem ser
cumpridos nesses estabelecimentos, os processos de aprova8ªo dos estabelecimentos, as condi8ıes de armazenagem
e transporte, a marca8ªo de salubridade dos produtos, etc.
(8) Muitos desses princ+pios sªo idŒnticos aos constantes do
Regulamento . . . (relativo 6 higiene dos gØneros aliment+cios), que servem de base comum para todos os gØneros
aliment+cios.
(9) Essa base comum permite simplificar as directivas supramencionadas.
(10) As regras espec+ficas em questªo podem ser ainda simplificadas com a elimina8ªo de poss+veis incoerŒncias surgidas aquando da sua adop8ªo.
(11) Com a introdu8ªo do sistema HACCP, os operadores do
sector alimentar devem desenvolver mØtodos para contro(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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268 de 14.9.1992, p. 35.
268 de 14.9.1992, p. 1.
187 de 7.7.1992, p. 41.
62 de 15.3.1993, p. 49.
368 de 31.12.1994, p. 10.
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lar e reduzir ou eliminar riscos biol1gicos, qu+micos ou
f+sicos.
(12) As razıes expostas conduzem 6 reformula8ªo total das
regras espec+ficas de higiene, da qual decorre uma maior
transparŒncia.
(13) A reformula8ªo das regras gerais e espec+ficas de higiene
tem essencialmente por objectivo garantir um elevado
n+vel de protec8ªo do consumidor em matØria de seguran8a dos gØneros aliment+cios.
(14) <, pois, necessÆrio manter e, sempre que a protec8ªo do
consumidor o exija, refor8ar as regras de higiene aplicÆveis aos produtos de origem animal.
(15) A produ8ªo primÆria, o transporte de animais, o abate e a
transforma8ªo atØ ao ponto de venda a retalho devem ser
considerados como fases interactuantes, em que se interligam a sanidade e o bem-estar dos animais e a saœde
pœblica.
(16) Para esse efeito Ø necessÆria uma comunica8ªo adequada
entre os diferentes intervenientes ao longo da cadeia alimentar.
(17) Podem ser estabelecidos critØrios, objectivos e/ou n+veis de
eficÆcia microbiol1gicos de acordo com os processos adequados previstos para o efeito no Regulamento . . . (relativo 6 higiene dos gØneros aliment+cios); na pendŒncia do
estabelecimento de novos critØrios microbiol1gicos, continuarªo a ser aplicÆveis os critØrios fixados nas directivas
supramencionadas.
(18) No caso dos estabelecimentos com uma capacidade de
produ8ªo limitada relativamente ao manuseamento de gØneros aliment+cios de origem animal e que estejam sujeitos a restri8ıes especiais ou sirvam apenas o mercado
local, deve ser conferida aos Estados-Membros a faculdade
de definirem regras de higiene espec+ficas para tais estabelecimentos, desde que os objectivos de seguran8a dos
gØneros aliment+cios nªo sejam comprometidos e atendendo a que, em certos casos, o mercado local pode
extravasar das fronteiras nacionais.
(19) Os gØneros aliment+cios de origem animal importados
devem, em termos de salubridade, respeitar pelo menos
os mesmos padrıes ou padrıes equivalentes aos dos produzidos na Comunidade, devendo ser aplicados processos
uniformes para assegurar o alcance desse objectivo.
(20) A presente reformula8ªo permite revogar as regras de
higiene em vigor; Ø esse o objectivo da Directiva
. . ./. . ./CE do Conselho que revoga certas directivas relativas 6 higiene dos gØneros aliment+cios e 6s regras sanitÆrias aplicÆveis 6 produ8ªo e 6 comercializa8ªo de determinados produtos de origem animal destinados ao consumo humano e que altera as Directivas 89/662/CEE e
91/67/CEE.
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(21) Os produtos abrangidos pelo presente regulamento estªo
inclu+dos no anexo I do Tratado.
(22) A legisla8ªo comunitÆria em matØria de higiene dos gØneros aliment+cios baseia-se em pareceres cient+ficos; para
esse efeito, os comitØs cient+ficos no dom+nio da saœde dos
consumidores e da seguran8a alimentar, criados pela Decisªo 97/579/CE da Comissªo, de 23 de Julho de 1997 (1),
e o ComitØ cient+fico director, criado pela Decisªo
97/404/CE da Comissªo, de 10 de Junho de 1997 (2),
devem ser consultados sempre que necessÆrio.
(23) Para ter em conta a evolu8ªo cient+fica e tØcnica, deve
dispor-se de um processo para adoptar certos requisitos
exigidos pelo presente regulamento; deve, tambØm, dispor-se de um processo que permita, sempre que necessÆrio, transitar suavemente para o n+vel sanitÆrio exigido.
(24) ConvØm que as medidas necessÆrias 6 execu8ªo do presente regulamento, que sªo medidas de carÆcter geral nos
termos do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc+cio das competŒncias de execu8ªo atribu+das 6 Comissªo (3), sejam aprovadas nos termos do procedimento
de regulamenta8ªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE,
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Artigo 4.o
Importa ıes de pases terceiros
Os gØneros aliment+cios de origem animal importados de pa+ses
terceiros devem cumprir os requisitos estabelecidos no anexo
III do presente regulamento.
Artigo 5.o
Altera ªo dos anexos e medidas de execu ªo
De acordo com o processo referido no artigo 6.o:
1. As disposi8ıes dos anexos do presente regulamento podem
ser revogadas, alteradas, adaptadas ou complementadas de
modo a terem em conta a evolu8ªo dos c1digos de boas
prÆticas, a aplica8ªo de programas de seguran8a dos gØneros
aliment+cios pelos operadores do sector alimentar, novas
avalia8ıes de riscos e o poss+vel estabelecimento de objectivos e/ou n+veis de eficÆcia em matØria de seguran8a dos
gØneros aliment+cios.
2. Podem ser adoptadas medidas de execu8ªo destinadas a
assegurar a aplica8ªo uniforme dos anexos.

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
´mbito de aplica ªo
O presente regulamento estabelece as regras espec+ficas de higiene destinadas a assegurar a higiene dos gØneros aliment+cios
de origem animal.
Artigo 2.o
Defini ıes
Para efeitos do presente regulamento sªo aplicÆveis as defini8ıes estabelecidas no Regulamento . . . (relativo 6 higiene dos
gØneros aliment+cios). AlØm disso, sªo aplicÆveis as defini8ıes
do anexo I do presente regulamento.

Artigo 6.o
Procedimento do comitØ permanente
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ veterinÆrio permanente criado pela Decisªo 68/361/CEE do Conselho (4).
2.
O procedimento de regulamenta8ªo, previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, Ø aplicÆvel com observ>ncia do
n.o 3 do seu artigo 7.o e do seu artigo 8.o sempre que se
remeta para o presente nœmero.
3.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.
Artigo 7.o

Artigo

3.o

Obriga ªo geral
AlØm do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Regulamento . . . (relativo 6 higiene dos gØneros aliment+cios), os
operadores das empresas do sector alimentar assegurarªo que
os gØneros aliment+cios de origem animal sejam obtidos e comercializados em conformidade com o anexo II do presente
regulamento.

(1) JO L 237 de 28.8.1997, p. 18.
(2) JO L 169 de 27.6.1997, p. 85.
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publica8ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
< aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de 2004.
O presente regulamento Ø obrigat1rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(4) JO L 225 de 18.10.1968, p. 23.
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ANEXO I
DEFINI˙*ES
1.

Carne

1.1.

Carne: todas as partes de animais pr1prias para consumo humano;

1.1.1. Carne de ungulados domØsticos: carne de bovinos (incluindo as espØcies de Bubalus e Bison), su+nos, ovinos e
caprinos domØsticos e de sol+pedes domØsticos;
1.1.2. Carne de aves de capoeira: carne de aves de cria8ªo, incluindo as aves que nªo sªo consideradas domØsticas mas que
sªo criadas como animais domØsticos (aves de ca8a de cria8ªo);
1.1.3. Carne de lagomorfos: carne de coelhos, de lebres e de roedores criados para consumo humano;
1.1.4. Carne de ca1a selvagem: carne de:
A mam+feros terrestres selvagens que sªo ca8ados, incluindo os mam+feros que vivem num territ1rio vedado em
condi8ıes de liberdade semelhantes 6s da ca8a selvagem,
A aves selvagens que sªo ca8adas;
1.1.5. Carne de ca1a de cria1ªo: carne de mam+feros biungulados de ca8a de cria8ªo (incluindo Cervidae e Suidae) e de
ratites de cria8ªo;
1.2.

Ca1a grossa selvagem: mam+feros selvagens das ordens dos ArtiodÆctilos, PerissodÆctilos e Marsupiais, bem como
outras espØcies de mam+feros classificadas como ca8a grossa no >mbito da legisla8ªo cinegØtica nacional;

1.3.

Ca1a miœda selvagem: aves de ca8a selvagens e mam+feros de ca8a selvagens nªo classificados como ca8a grossa;

1.4.

Carca1a (ungulado domØstico): corpo inteiro de um ungulado domØstico abatido, depois da sangria, da eviscera8ªo e
da remo8ªo dos membros ao n+vel do carpo e do tarso, da remo8ªo da cabe8a, da cauda e, se for caso disso, do
œbere e, ainda, no caso de bovinos, ovinos, caprinos e sol+pedes, depois da esfola;

1.5.

Carca1a (ave de capoeira): todo o corpo de uma ave depois da sangria, depena e eviscera8ªo; no entanto, a remo8ªo
do cora8ªo, f+gado, pulmıes, moela, papo e rins, o seccionamento das patas a n+vel do tarso e a remo8ªo da
cabe8a, do es1fago ou da traqueia sªo facultativos;

1.6.

Carca1a de ave de capoeira de eviscera1ªo diferida: carca8a de ave de capoeira cuja eviscera8ªo foi diferida;

1.7.

Carne fresca: carne, incluindo carne embalada no vÆcuo ou numa atmosfera controlada, nªo submetida a qualquer
processo de preserva8ªo que nªo a refrigera8ªo, a congela8ªo ou a ultracongela8ªo para assegurar a preserva8ªo;

1.8.

Miudezas: carne que nªo a da carca8a, mesmo que permane8a naturalmente ligada 6 carca8a;

1.9.

V6sceras: miudezas das cavidades torÆcica, abdominal e pØlvica, incluindo a traqueia e o es1fago e, no caso das
aves, o papo;

1.10. Matadouro: estabelecimento para abate de animais cuja carne se destina 6 venda para consumo humano, incluindo
qualquer local que lhe estÆ ligado e que se destina a confinar os animais que aguardam o abate no estabelecimento;
1.11. Instala1ªo de desmancha: estabelecimento utilizado para desossar e/ou desmanchar carca8as, partes de carca8as e
outras partes comest+veis de animais, incluindo instala8ıes adjacentes a pontos de venda onde essas opera8ıes sªo
efectuadas para fornecer o consumidor ou outros pontos de venda;
1.12. Centro de recolha de ca1a: estabelecimento em que Ø mantida a ca8a selvagem abatida, antes de ser transportada
para um estabelecimento de manuseamento de ca8a;
1.13. Estabelecimento de manuseamento de ca1a: estabelecimento destinado 6 esfola de espØcies cinegØticas e ao subsequente manuseamento da carne obtida ap1s a ca8a;
1.14. Carne picada: carne desossada reduzida a fragmentos ou passada atravØs de uma picadora de sem-fim;
1.15. Carne separada mecanicamente: produto resultante da separa8ªo mec>nica da carne deixada nos ossos ap1s a
desossa, de modo a quebrar a estrutura celular da carne;
1.16. Preparados de carne: carne fresca, incluindo a carne picada, a que foram adicionados gØneros aliment+cios, condimentos ou aditivos ou que foi submetida a um tratamento insuficiente para alterar a sua estrutura celular
interna e eliminar assim as caracter+sticas da carne fresca.
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2.

Moluscos bivalves vivos

2.1.

Moluscos bivalves: moluscos lamelibr>nquios que se alimentam por filtra8ªo e, por extensªo, os equinodermes,
tunicados e gastr1podes marinhos;

2.2.

Biotoxinas marinhas: subst>ncias t1xicas acumuladas pelos moluscos bivalves que se alimentam de pl>ncton que
contØm toxinas;

2.3.

Acabamento: armazenagem de moluscos bivalves vivos provenientes de zonas da classe A em tanques ou quaisquer outras instala8ıes que contŒm Ægua do mar limpa ou em Æreas naturais, com vista a remover a areia, lama
ou lodo e melhorar as caracter+sticas organolØpticas;

2.4.

Produtor: qualquer pessoa singular ou colectiva que apanha, por quaisquer meios, moluscos bivalves vivos numa
zona de colheita, para efeitos de manuseamento e coloca8ªo no mercado;

2.5.

Zona de produ1ªo: qualquer parte de territ1rio marinho, lagunar ou estuarino que contØm bancos naturais de
moluscos bivalves ou Æreas utilizadas para a cultura de moluscos bivalves, em que os moluscos bivalves vivos sªo
colhidos;

2.6.

Zona de afina1ªo: qualquer parte de territ1rio marinho, lagunar ou estuarino aprovada pela autoridade competente, claramente delimitada por b1ias, postes ou quaisquer outros meios fixos e utilizada exclusivamente para a
depura8ªo natural de moluscos bivalves vivos;

2.7.

Centro de expedi1ªo: instala8ªo terrestre ou flutuante aprovada, reservada 6 recep8ªo, ao acabamento, 6 lavagem, 6
limpeza, 6 calibragem e ao acondicionamento de moluscos bivalves vivos pr1prios para consumo humano;

2.8.

Centro de depura1ªo: estabelecimento aprovado que dispıe de tanques alimentados por Ægua do mar limpa, nos
quais os moluscos bivalves vivos sªo colocados durante o tempo necessÆrio para a elimina8ªo dos contaminantes
microbiol1gicos, tornando-os assim pr1prios para consumo humano;

2.9.

Afina1ªo: opera8ªo de transferŒncia de moluscos bivalves vivos para zonas marinhas, lagunares ou estuarinas
aprovadas, sob supervisªo da autoridade competente, durante o tempo necessÆrio para a elimina8ªo dos contaminantes. Esta opera8ªo nªo inclui a opera8ªo espec+fica de transferŒncia dos moluscos bivalves para zonas mais
adequadas para o seu posterior crescimento ou engorda;

2.10. Coliforme fecal: bactØria em forma de bastonete, aer1bia facultativa, gram-negativa, nªo formadora de esporos,
citocromo-ox+dase negativa, que pode fermentar a lactose com produ8ªo de gÆs na presen8a de sais biliares ou
outros agentes tensioactivos com caracter+sticas semelhantes de inibi8ªo de crescimento, a 44 KC – 0,2 KC, num
per+odo de 24 horas;
2.11. E. coli: faecal coliforme fecal que produz indol a partir de tripofano a 44 KC – 0.2 KC, num per+odo de 24 horas;
2.12. `gua do mar limpa: Ægua do mar, Ægua salobra ou prepara8ıes de Ægua do mar obtidas a partir de Ægua doce,
isentas de contamina8ªo microbiol1gica, de subst>ncias nocivas e/ou de pl>ncton marinho t1xico em quantidades
suscept+veis de afectar negativamente a qualidade sanitÆria dos moluscos bivalves e dos produtos da pesca.
3.

Produtos da pesca

3.1.

Produtos da pesca: todos os animais marinhos ou de Ægua doce, selvagens ou de cultura, com exclusªo dos
moluscos bivalves vivos, mam+feros aquÆticos e rªs, ou partes desses animais, incluindo as suas ovas e f+gados;

3.2.

Produtos da aquicultura: todos os produtos da pesca cujo nascimento e crescimento sªo controlados pelo homem
atØ 6 sua coloca8ªo no mercado como gØnero aliment+cio, bem como os peixes ou crustÆceos de Ægua do mar ou
de Ægua doce capturados no seu meio natural quando juvenis e mantidos em cativeiro atØ atingirem o tamanho
comercial pretendido para consumo humano. Os peixes e crustÆceos de tamanho comercial capturados no seu
meio natural e mantidos vivos para serem vendidos posteriormente nªo sªo considerados como produtos da
aquicultura se forem apenas mantidos vivos e nªo for efectuado qualquer esfor8o para aumentar o seu tamanho
ou peso;

3.3.

Navio-fÆbrica: navio, de pesca ou nªo, a bordo do qual os produtos da pesca sªo submetidos a uma ou mais das
seguintes opera8ıes, seguidas de acondicionamento: filetagem, corte, esfola, picadura ou transforma8ªo; os navios
de pesca em que apenas crustÆceos e moluscos sªo cozidos a bordo nªo sªo considerados navios-fÆbrica;

3.4.

Navio congelador: navio, de pesca ou nªo, a bordo do qual Ø efectuada a congela8ªo dos produtos da pesca, se for
caso disso ap1s uma prepara8ªo como a sangria, o descabe8amento, a eviscera8ªo e a remo8ªo das barbatanas.
Sempre que necessÆrio, essas opera8ıes sªo seguidas de acondicionamento e/ou embalagem;

3.5.

Carne de peixe separada mecanicamente: carne obtida por meios mec>nicos a partir de peixes inteiros eviscerados ou
espinhas ap1s filetagem;

3.6.

`gua do mar limpa: ver defini8ªo do ponto 2.12;

3.7.

`gua de rios ou lagos limpa: Ægua de rios ou lagos isenta de contamina8ªo microbiol1gica ou de quaisquer
subst>ncias nocivas em quantidades suscept+veis de afectar negativamente a qualidade sanitÆria dos produtos
da pesca.
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4.

Ovos

4.1.

Ovos: ovos de aves na casca, pr1prios para consumo directo ou para a prepara8ªo de ovoprodutos, com excep8ªo
dos partidos, incubados ou cozinhados;

4.2.

Ovos l6quidos: conteœdo nªo tratado dos ovos ap1s remo8ªo da casca;

4.3.

Explora1ªo de produ1ªo de ovos: explora8ªo para produ8ªo de ovos destinados ao consumo humano;

4.4.

Ovos fendidos: ovos com a casca danificada mas nªo quebrada, com as membranas intactas.

5.

Leite

5.1.

Leite: secre8ªo lÆctica da gl>ndula mamÆria isenta de colostro;

5.2.

Leite cru: leite nªo aquecido a uma temperatura superior a 40 KC; podem ser efectuados tratamentos, como a
homogeneiza8ªo e a normaliza8ªo, que tenham um efeito na qualidade do leite;

5.3.

Explora1ªo de produ1ªo de leite: explora8ªo na qual sªo criadas uma ou mais vacas, ovelhas, cabras, bœfalas ou
fŒmeas de outras espØcies destinadas 6 produ8ªo de leite;

5.4.

Estabelecimento de produtos lÆcteos: estabelecimento para a transforma8ªo de leite ou para subsequente transforma8ªo de leite jÆ transformado.

6.

Coxas de rª e carac.is

6.1.

Coxas de rª: partes posteriores do corpo seccionado transversalmente atrÆs dos membros anteriores, evisceradas e
esfoladas, de animais das espØcies de Rana (fam+lia dos Ranidae);

6.2.

Carac@is: gastr1podes terrestres das espØcies Helix pomatia LinnØ, Helix aspersa Muller, Helix lucorum e espØcies da
fam+lia dos Achatinidae.

7.

Produtos transformados

7.1.

Produtos transformados: gØneros aliment+cios resultantes da aplica8ªo a produtos nªo transformados de um tratamento, tal como o aquecimento, a fumagem, a cura, a matura8ªo, a secagem, a marinagem, etc., ou de uma
combina8ªo desses processos e/ou produtos; podem ser adicionadas subst>ncias que sejam necessÆrias para o
fabrico dos produtos ou que lhes dŒem caracter+sticas espec+ficas;

7.2.

Produtos B base de carne: produtos resultantes da aplica8ªo de um tratamento 6 carne;

7.3.

Produtos transformados B base de peixe: produtos da pesca aos quais foi aplicado um tratamento;

7.4.

Ovoprodutos: produtos resultantes da aplica8ªo de um tratamento aos ovos ou aos seus diferentes componentes ou
misturas, ap1s elimina8ªo da casca e das membranas. Podem ser parcialmente suplementados por outros gØneros
aliment+cios ou aditivos. Podem ser l+quidos, concentrados, secos, cristalizados, congelados, ultracongelados ou
coagulados;

7.5.

Produtos B base de leite: produtos resultantes da aplica8ªo de um tratamento ao leite cru, tais como leite para
consumo tratado termicamente, leite em p1, soro, manteiga, queijo, iogurte (com ou sem adi8ªo de Æcidos, sal,
especiarias ou frutos) e leite para consumo reconstitu+do;

7.6.

Gorduras animais fundidas: gorduras obtidas por fusªo da carne, incluindo os ossos, destinadas ao consumo
humano;

7.7.

Torresmos: res+duos proteicos da fusªo, ap1s separa8ªo parcial da gordura e da Ægua;

7.8.

Gelatina: prote+nas naturais solœveis, coaguladas ou nªo, obtidas pela hidr1lise parcial do colagØnio produzido a
partir de ossos, couros e peles e tendıes e nervos de animais (incluindo peixes e aves de capoeira);

7.9.

EstEmagos, bexigas e intestinos tratados: estMmagos, bexigas e intestinos submetidos a um tratamento como a salga,
o aquecimento ou a secagem ap1s a sua extrac8ªo e limpeza.

8.

Outras defini ıes

8.1.

Produtos compostos: gØneros aliment+cios que contenham produtos, nªo transformados ou transformados, de
origem animal ou vegetal;

8.2.

Reacondicionamento: retirada do inv1lucro original do produto com vista 6 sua substitui8ªo por um novo inv1lucro, possivelmente ap1s a realiza8ªo de opera8ıes f+sicas no produto nªo acondicionado, como o corte ou o corte
em fatias;

8.3.

Mercado grossista: empresa do sector alimentar que inclui vÆrias unidades separadas que partilham instala8ıes e
sec8ıes comuns, onde os gØneros aliment+cios sªo vendidos 6s empresas do sector alimentar e nªo ao consumidor
final;
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ANEXO II
REQUISITOS ESPEC˝FICOS
Introduªo
1. O presente anexo Ø aplicÆvel aos produtos de origem animal transformados e nªo transformados. Os produtos
compostos nªo estªo submetidos aos requisitos do presente anexo. No entanto, deve assegurar-se que os poss+veis
riscos resultantes da utiliza8ªo de ingredientes de origem animal sejam identificados e controlados e, sempre que
necessÆrio, eliminados ou reduzidos para n+veis aceitÆveis.
2. Salvo especificado de outro modo, os requisitos do presente anexo nªo sªo aplicÆveis aos pontos de comØrcio a
retalho.
3. Sempre que a aprova8ªo de estabelecimentos seja exigida pelo presente anexo, sªo aplicÆveis as seguintes disposi8ıes:
a) SerÆ atribu+do aos estabelecimentos aprovados um nœmero de aprova8ªo, ao qual serªo acrescentados c1digos
indicativos dos tipos de produtos de origem animal fabricados. Para os mercados grossistas, o nœmero de
aprova8ªo pode ser completado por um nœmero secundÆrio que indique as unidades ou grupos de unidades
que vendem ou fabricam produtos de origem animal;
b) Os Estados-Membros manterªo listas actualizadas dos estabelecimentos aprovados e dos respectivos nœmeros de
aprova8ªo.
AlØm das condi8ıes supra, Ø igualmente exigida uma aprova8ªo para os mercados grossistas em que sejam manuseados produtos transformados ou nªo transformados de origem animal.
4. Sempre que exigido pelo presente anexo, os produtos de origem animal ostentarªo uma marca de salubridade oval
que obede8a 6s seguintes regras:
a) A marca de salubridade deve ser aplicada durante ou imediatamente ap1s o fabrico no estabelecimento, de forma
a nªo poder ser reutilizada;
b) A marca de salubridade deve ser leg+vel e indelØvel e apresentar caracteres facilmente decifrÆveis; deve ser
claramente vis+vel pelas autoridades de controlo;
c) A marca de salubridade deve conter as seguintes informa8ıes:
A o pa+s expedidor, por extenso ou sob a forma de uma das seguintes siglas:
A, B, DK, D, EL, E, F, FIN, IRL, I, L, NL, P, S, UK,
A o nœmero de aprova8ªo do estabelecimento;
d) A marca de salubridade pode, em fun8ªo da apresenta8ªo dos diferentes produtos de origem animal, ser aposta
directamente no produto, no inv1lucro ou na embalagem, ou ser impressa num r1tulo aposto no produto,
inv1lucro ou embalagem. A marca de salubridade pode tambØm ser constitu+da por uma etiqueta irremov+vel
feita de um material resistente.
Para os produtos de origem animal colocados em contentores de transporte ou em grandes embalagens e
destinados a ser ainda manuseados, transformados ou acondicionados noutro estabelecimento, a marca de salubridade pode ser aposta na superf+cie externa do contentor ou da embalagem. Nesse caso, o operador do sector
alimentar que recebe os produtos deve manter um registo das quantidades, tipo, origem e destino dos produtos de
origem animal;
e) A marca8ªo de salubridade individual de produtos de origem animal contidos numa unidade de venda a retalho
nªo Ø necessÆria se a marca de salubridade for aposta na superf+cie externa dessa unidade de venda a retalho;
f) Quando a marca de salubridade for directamente aposta nos produtos de origem animal, as cores utilizadas serªo
autorizadas em conformidade com as regras comunitÆrias sobre a utiliza8ªo de subst>ncias corantes nos gØneros
aliment+cios;
g) Se os produtos de origem animal forem desacondicionados e subsequentemente reacondicionados, manuseados ou
sujeitos a transforma8ªo suplementar noutro estabelecimento, esse estabelecimento deve estar aprovado e apor a
sua pr1pria marca de salubridade no produto.
Os produtos a que nªo deve ser aplicada a marca de salubridade referida ostentarªo uma marca que permita rastrear
os produtos atØ 6 sua origem e que seja distintamente diferente da marca de salubridade oval.
5. Com excep8ªo da Ægua potÆvel, quaisquer subst>ncias aplicadas 6 carca8a para efeitos de redu8ªo dos riscos, bem
como as condi8ıes para a sua utiliza8ªo, devem ser aprovadas de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o,
ap1s parecer do ComitØ cient+fico. O presente ponto Ø aplicÆvel sem preju+zo da observ>ncia dos requisitos do
presente regulamento.
6. Sempre que necessÆrio, podem ser adoptadas condi8ıes especiais pela autoridade competente, designadamente para
ter em conta mØtodos de produ8ªo tradicionais.
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7. O presente anexo Ø aplicÆvel sem preju+zo de regras de pol+cia sanitÆria pertinentes e de regras mais rigorosas
relativas 6 preven8ªo e controlo de certas encefalopatias espongiformes transmiss+veis.

SEC˙ˆO I
Carne de ungulados domØsticos
Os animais, ou, se for caso disso, cada um dos lotes de animais enviados para abate, devem ser identificados de modo a
poderem ser rastreados atØ 6 sua origem.
Os animais nªo podem ser provenientes de uma explora8ªo ou zona sujeita a qualquer proibi8ªo de circula8ªo imposta
por razıes sanitÆrias, excepto se a autoridade competente o permitir.
CAP˝TULO I
CONDI˙*ES APLIC`VEIS AOS MATADOUROS
Os matadouros devem ser constru+dos e equipados em conformidade com as seguintes condi8ıes:
1. Devem dispor locais adequados para estabula8ªo em condi8ıes de higiene ou, se as condi8ıes climÆticas o permitirem, de parques de espera fÆceis de limpar e desinfectar. Esses locais e parques devem estar equipados de forma a
permitir o abeberamento dos animais e, se necessÆrio, a sua alimenta8ªo. A drenagem das Æguas residuais nªo deve
comprometer a seguran8a dos gØneros aliment+cios.
Quando a autoridade competente o considerar necessÆrio, devem tambØm dispor de instala8ıes separadas que
possam ser fechadas 6 chave ou, quando o clima o permitir, de parques para animais doentes ou suspeitos de
doen8a, com drenagem separada e localizados de forma a evitar a contamina8ªo dos outros animais.
As dimensıes dos locais para estabula8ªo devem permitir assegurar o respeito do bem-estar dos animais. A sua
estrutura deve facilitar as inspec8ıes ante mortem, incluindo a identifica8ªo dos animais ou grupos de animais.
2. Devem possuir uma sala de abate e, se for caso disso, um nœmero suficiente de salas adequadas para as opera8ıes
efectuadas e ser concebidos de forma a evitar a contamina8ªo da carne, devendo assegurar-se que:
a) Exista uma Ærea distintamente separada para o atordoamento e a sangria;
b) No caso do abate de su+nos, exista uma separa8ªo entre as opera8ıes de escalda, depila8ªo, raspagem e chamusco
dos su+nos e as outras opera8ıes;
c) Existam instala8ıes que garantam que nªo haja contacto entre a carne e o chªo, paredes ou equipamento;
d) Quando existam cadeias de abate, estas sejam concebidas de modo a permitir um andamento constante do
processo de abate e a evitar a contamina8ªo cruzada entre as diferentes partes da cadeia.
Quando funcionarem nas mesmas instala8ıes diferentes cadeias de abate, exista uma separa8ªo adequada dessas
cadeias a fim de evitar a contamina8ªo cruzada;
e) As opera8ıes que se seguem sejam efectuadas separadamente das opera8ıes em que Ø obtida a carne:
A esvaziamento de estMmagos e intestinos; nos matadouros de produ8ªo limitada, a autoridade competente pode
permitir a limpeza de estMmagos e intestinos na sala de abate quando nªo estejam a ser realizados abates,
A o manuseamento posterior das tripas e dos buchos, caso essa prepara8ªo seja efectuada no matadouro,
A prepara8ªo e limpeza de outras miudezas; as cabe8as esfoladas devem ser manuseadas a uma dist>ncia
suficiente da carne e das outras miudezas, caso essas opera8ıes sejam efectuadas no matadouro e nªo na
cadeia de abate;
f) Exista um local separado para a embalagem de miudezas, se esta opera8ªo for efectuada no matadouro;
g) Exista uma zona adequada, suficientemente protegida, para a expedi8ªo da carne.
3. Devem dispor de um sistema de desinfec8ªo dos utens+lios com Ægua quente que atinja no m+nimo 82 KC ou de um
sistema alternativo de efeito equivalente.
4. O equipamento para a lavagem das mªos utilizado pelo pessoal que manuseia carne exposta deve dispor de torneiras
que nªo sejam accionadas manualmente.
5. Devem ser previstos locais que possam ser fechados 6 chave para a armazenagem refrigerada da carne retida e para a
armazenagem da carne declarada impr1pria para consumo humano.
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6. Deve existir um local separado, que disponha de estruturas adequadas para a limpeza e desinfec8ªo dos meios de
transporte dos animais. Esta condi8ªo nªo Ø obrigat1ria se existirem nas proximidades locais e estruturas oficialmente
aprovadas.
7. Devem dispor de instala8ıes que possam ser fechadas 6 chave, reservadas ao abate dos animais doentes ou suspeitos
de doen8a. Essas instala8ıes nªo sªo indispensÆveis se o abate se realizar quer noutros estabelecimentos autorizados
para esse efeito pela autoridade competente, quer no final do per+odo normal de abate. As instala8ıes devem ser
limpas e desinfectadas sob controlo oficial antes de voltarem a ser utilizadas para o abate.
8. Se o estrume e o conteœdo do estMmago ou do tracto intestinal forem armazenados em recintos do matadouro, este
deve dispor de uma zona ou local destinado a esse efeito.
CAP˝TULO II
CONDI˙*ES APLIC`VEIS 5S INSTALA˙*ES DE DESMANCHA
As instala8ıes de desmancha devem:
1. Ser concebidas de modo a permitir o andamento constante das opera8ıes ou a separa8ªo entre diferentes lotes de
produ8ªo.
2. Dispor de salas para a armazenagem separada da carne embalada e da carne exposta, excepto quando estas forem
armazenadas em momentos diferentes.
3. Dispor de salas de desmancha equipadas de forma a assegurar que a cadeia de frio nªo seja interrompida durante as
opera8ıes de desmancha.
4. Dispor de equipamento para a lavagem das mªos, com torneiras que nªo sejam accionadas manualmente para
utiliza8ªo pelo pessoal que manuseia a carne exposta.
5. Dispor de um sistema de desinfec8ªo dos utens+lios com Ægua quente que atinja no m+nimo 82 KC ou de um sistema
alternativo de efeito equivalente.
CAP˝TULO III
HIGIENE DO ABATE
1. Ap1s a chegada ao matadouro, os animais devem ser abatidos sem demoras desnecessÆrias. No entanto, sempre que
necessÆrio por razıes de bem-estar, os animais devem dispor de um per+odo de repouso antes do abate. S1 podem
ser levados para as instala8ıes de abate animais vivos destinados ao abate, com excep8ªo dos animais que tenham
sido submetidos a abate de emergŒncia fora do matadouro, da ca8a de cria8ªo abatida no local de produ8ªo e da
ca8a selvagem.
Nªo devem ser utilizados para consumo humano os animais que tenham morrido durante o transporte ou nos
locais de estabula8ªo.
2. O estado de limpeza dos animais deve ser de ordem a nªo provocar um risco desnecessÆrio de contamina8ªo da
carne durante as opera8ıes de abate.
3. Antes do abate, os animais devem ser apresentados 6 autoridade competente para serem submetidos a uma
inspec8ªo ante mortem. Os operadores dos matadouros seguirªo as instru8ıes da autoridade competente para
assegurar a realiza8ªo da inspec8ªo ante mortem em condi8ıes adequadas.
4. Os animais levados para o local de abate devem ser abatidos sem demoras desnecessÆrias.
5. O atordoamento, a sangria, a esfola, a prepara8ªo e a eviscera8ªo devem realizar-se sem demoras desnecessÆrias, de
forma a evitar a contamina8ªo da carne. Deve, nomeadamente, assegurar-se que:
A a traqueia e o es1fago permane8am intactos durante a sangria, excepto no caso de abate ritual,
A durante a remo8ªo da pele e do velo, seja evitado o contacto entre o exterior da pele e a carca8a, nªo devendo
os operadores e o equipamento que contactem com a superf+cie exterior da pele e do velo tocar na carne,
A sejam tomadas medidas para evitar o derrame do conteœdo do tracto digestivo durante a eviscera8ªo e que
eviscera8ªo seja completada assim que poss+vel ap1s o atordoamento,
A a remo8ªo do œbere nªo provoque a contamina8ªo da carca8a com leite.
6. A esfola deve ser completa; no entanto, a esfola das cabe8as nªo Ø exigida:
A no caso das cabe8as dos vitelos e dos ovinos, se as mesmas forem manuseadas de forma a evitar a contamina8ªo
da carne,
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A se essas cabe8as, incluindo as l+nguas e o cØrebro, nªo se destinarem ao consumo humano.
Quando os su+nos nªo forem esfolados, devem ser-lhes retiradas imediatamente as cerdas. O risco de contamina8ªo
da carne com a Ægua de escalda deve ser minimizado. Para esta opera8ªo podem ser utilizados apenas aditivos
aprovados, desde que, em seguida, os su+nos sejam cuidadosamente lavados com Ægua potÆvel.
7. As carca8as nªo devem apresentar qualquer contamina8ªo fecal vis+vel. A contamina8ªo vis+vel deve ser aparada e
retirada.
8. As carca8as e as miudezas nªo devem contactar com o chªo, as paredes ou os planos de trabalho.
9. Os animais abatidos devem ser apresentados 6 autoridade competente para serem submetidos a uma inspec8ªo post
mortem. Os operadores dos matadouros seguirªo as instru8ıes da autoridade competente para assegurar que a
inspec8ªo post mortem seja efectuada em condi8ıes adequadas.
As partes dos animais abatidos que tenham sido retiradas antes da realiza8ªo da inspec8ªo post mortem devem ser
identificÆveis como pertencendo a uma determinada carca8a. No entanto, desde que nªo apresente qualquer lesªo
ou sintoma patol1gico, o pØnis pode ser imediatamente removido.
Ambos os rins devem ser retirados da gordura envolvente, devendo a cÆpsula perirrenal ser removida.
Se o sangue ou as miudezas de vÆrios animais forem recolhidos no mesmo recipiente antes da conclusªo da
inspec8ªo post mortem, todo o conteœdo desse recipiente deve ser declarado impr1prio para consumo humano se
a carca8a de um ou mais desses animais tiver sido declarada impr1pria para consumo humano.
As carca8as e as miudezas nªo devem entrar em contacto umas com as outras antes de a inspec8ªo post mortem
estar conclu+da.
10. Ap1s a inspec8ªo post mortem:
A as am+gdalas dos bovinos de menos de seis semanas e dos su+nos devem ser retiradas de forma higiØnica,
A as partes impr1prias para consumo humano devem ser imediatamente removidas do sector limpo do estabelecimento,
A a carne retida ou declarada impr1pria para consumo humano e os subprodutos nªo comest+veis nªo devem
contactar com a carne declarada pr1pria para consumo humano,
A as v+sceras ou partes de v+sceras que nªo tenham sido retiradas da carca8a antes da inspec8ªo post mortem, com
excep8ªo dos rins ou salvo outra indica8ªo em contrÆrio, devem ser retiradas, de preferŒncia inteiramente e
logo que poss+vel.
11. Ap1s a conclusªo do abate e dos procedimentos de inspec8ªo post mortem, a carne deve ser armazenada em
conformidade com os requisitos do cap+tulo IX da presente sec8ªo.
12. Quando os estabelecimentos tiverem sido aprovados para o abate de diferentes espØcies de animais ou para o
manuseamento de carca8as de ca8a de cria8ªo e de ca8a selvagem, devem ser tomadas precau8ıes para evitar a
contamina8ªo cruzada, separando, no tempo ou no espa8o, as opera8ıes efectuadas nas diferentes espØcies. Devem
existir instala8ıes separadas para a recep8ªo e a armazenagem de carca8as de ca8a de cria8ªo abatida na explora8ªo
e para a ca8a selvagem.
CAP˝TULO IV
HIGIENE DURANTE A DESMANCHA E A DESOSSA
1. As carca8as de ungulados domØsticos podem ser desmanchadas em meias carca8as e as meias carca8as em quartos ou
num mÆximo de trŒs pe8as, em matadouros aprovados. As subsequentes desmancha e desossa devem ser efectuadas
numa instala8ªo de desmancha.
2. A labora8ªo da carne deve ser organizada de forma a evitar o desenvolvimento de microrganismos patogØnicos ou a
forma8ªo de toxinas ou outras subst>ncias patogØnicas, devendo nomeadamente proceder-se do seguinte modo:
a) A carne para desmancha deve ser introduzida nas salas de trabalho 6 medida que for necessÆrio;
b) Durante a desmancha, a desossa, o corte em fatias, o corte em cubos, o acondicionamento e a embalagem, o
arrefecimento da carne nªo deve ser interrompido.
No caso de a carne ser desossada e desmanchada antes de alcan8ar as temperaturas de armazenagem e transporte
previstas no cap+tulo IX da presente sec8ªo, essa carne deve ser transferida das instala8ıes de abate para a sala de
desmancha directamente ou ap1s um per+odo de espera no armazØm frigor+fico. Assim que estiver desmanchada e,
se for caso disso, embalada, a carne deve ser arrefecida atØ atingir 7 KC no caso da carne da carca8a e 3 KC no caso
das miudezas;
c) Sempre que as instala8ıes tenham sido aprovadas para a desmancha de carne de diferentes espØcies, devem ser
tomadas precau8ıes para evitar a contamina8ªo cruzada, sempre que necessÆrio por meio da separa8ªo, no espa8o
ou no tempo, das opera8ıes relativas 6s diferentes espØcies.
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CAP˝TULO V
CONDI˙*ES ESPECIAIS
Os Estados-Membros podem adaptar os requisitos dos cap+tulos I e II para atenderem 6s necessidades de estabelecimentos situados em regiıes afectadas por restri8ıes geogrÆficas especiais ou com dificuldades de abastecimento ou de
estabelecimentos que sirvam o mercado local. A higiene nªo deve ser comprometida. Os Estados-Membros informarªo a
Comissªo dessas condi8ıes especiais.
Por estabelecimentos que sirvam o mercado local entende-se os matadouros e instala8ıes de desmancha que comercializam a sua carne na vizinhan8a do local em que se situam tais matadouros e instala8ıes de desmancha.

CAP˝TULO VI
MORTE ACIDENTAL E ABATE DE EMERG˚NCIA
1. Nªo Ø autorizada para consumo humano a carne de animais que tenham sido submetidos a abate de emergŒncia na
sequŒncia de problemas fisiol1gicos ou funcionais graves.
2. A carne de animais que tenham sido submetidos a abate de emergŒncia fora de um matadouro na sequŒncia de
acidente pode ser autorizada para consumo humano no mercado local se forem respeitadas as seguintes condi8ıes:
A o animal Ø examinado por um veterinÆrio antes do abate; no entanto, o animal pode ser abatido antes do exame
por um veterinÆrio quando for necessÆrio por razıes de bem-estar,
A o animal Ø abatido ap1s atordoamento e sangrado e eventualmente eviscerado no local; o veterinÆrio pode
autorizar o abate por bala em casos especiais,
A o animal abatido e sangrado Ø transportado, em condi8ıes satisfat1rias de higiene, para um matadouro aprovado
para esse efeito logo que poss+vel ap1s o abate. Se o animal abatido nªo puder ser transportado no prazo de uma
hora para um matadouro aprovado, deve ser transportado num contentor ou num meio de transporte em que a
temperatura ambiente seja mantida entre 0 e 4 KC. A eviscera8ªo deve ser efectuada assim que poss+vel. Se
decorrer um per+odo excessivamente longo entre o abate e a eviscera8ªo, o veterinÆrio oficial pode exigir que
sejam efectuados controlos especiais aquando da inspec8ªo post mortem. Caso a eviscera8ªo seja efectuada no
local, as v+sceras devem acompanhar a carca8a atØ ao matadouro,
A durante o transporte para o matadouro, o animal abatido e, se for caso disso, as suas v+sceras sªo transportados
de forma higiØnica e acompanhados de um certificado emitido pelo cirurgiªo veterinÆrio que ordenou o abate,
segundo o qual este atesta o resultado da inspec8ªo ante mortem, a hora do abate e a natureza de qualquer
tratamento administrado ao animal e, se for caso disso, o resultado da inspec8ªo das v+sceras,
A o animal abatido Ø declarado total ou parcialmente pr1prio para consumo humano na sequŒncia de uma
inspec8ªo post mortem pormenorizada, completada, sempre que necessÆrio, por um exame bacteriol1gico e de
res+duos,
A nªo Ø atribu+da 6 carne a marca de salubridade, mas sim uma marca de identifica8ªo aprovada pela autoridade
competente.
3. A carne de animais submetidos a abate de emergŒncia na sequŒncia de acidente num matadouro pode ser comercializada se os animais tiverem sido submetidos a um exame antes do abate, se nªo tiverem sido encontradas lesıes
graves senªo as ocorridas imediatamente antes do abate e se a carne tiver sido declarada total ou parcialmente
pr1pria para consumo humano na sequŒncia de um exame post mortem pormenorizado.

CAP˝TULO VII
APROVA˙ˆO E REGISTO DE ESTABELECIMENTOS
Os matadouros, as instala8ıes de desmancha e os armazØns frigor+ficos devem ser aprovados pela autoridade competente e deve ser-lhes atribu+do um nœmero de aprova8ªo. No entanto, os estabelecimentos de baixa capacidade que
distribuam os seus produtos apenas no mercado local podem ser registados. Estes estabelecimentos nªo aplicarªo a
marca de salubridade referida no cap+tulo VIII.

CAP˝TULO VIII
MARCA˙ˆO DE SALUBRIDADE
1. A marca8ªo da carne deve ser efectuada sob a responsabilidade de um veterinÆrio oficial, que, para o efeito, deve
supervisar a marca8ªo e manter sob seu controlo o carimbo de salubridade a aplicar 6 carne, que deve ser entregue
aos auxiliares ou a empregados designados aquando da marca8ªo e durante o per+odo necessÆrio para esse efeito.
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Nªo Ø permitido remover as marcas de salubridade a nªo ser que a carne seja novamente trabalhada num outro
estabelecimento separado aprovado, devendo a marca original ser entªo substitu+da pelo nœmero desse estabelecimento.
2. Depois de terminada a inspec8ªo post mortem, as carca8as, as meias carca8as, os quartos e as carca8as cortadas em
trŒs pe8as devem ser carimbadas na sua superf+cie externa a tinta ou a fogo, de modo a assegurar que o matadouro
de origem Ø facilmente identificÆvel.
3. Os f+gados devem ser marcados a fogo, excepto quando acondicionados ou embalados.
4. No caso da carne desmanchada e das miudezas desmanchadas embaladas obtidas numa instala8ªo de desmancha, a
marca deve ser aplicada a um r1tulo aposto na embalagem ou impressa na embalagem. No entanto, quando a carne
ou as miudezas desmanchadas forem acondicionadas, o r1tulo pode ser aposto no inv1lucro de forma a ser destru+do
quando o inv1lucro for aberto.
5. A marca de salubridade pode incluir uma indica8ªo do veterinÆrio oficial que efectuou a inspec8ªo sanitÆria da carne.

CAP˝TULO IX
ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MATURA˙ˆO
1. Excepto no caso de a desmancha e a desossa serem efectuadas a quente, a carne deve ser refrigerada ap1s a inspec8ªo
post mortem atØ atingir uma temperatura interna nªo superior a 7 KC, no caso da carne da carca8a, e 3 KC, no caso das
miudezas, segundo uma curva de refrigera8ªo que assegure uma diminui8ªo constante da temperatura. Durante as
opera8ıes de refrigera8ªo, deve existir uma ventila8ªo adequada que evite a condensa8ªo na superf+cie da carne.
Por razıes tØcnicas relacionadas com a matura8ªo da carne, pode ser concedida uma derroga8ªo caso a caso para o
transporte da carne para instala8ıes de desmancha ou talhos situados na vizinhan8a imediata do matadouro, desde
que esse transporte nªo tenha uma dura8ªo superior a uma hora.
2. A carne destinada 6 congela8ªo deve ser congelada sem demora injustificada, tendo em conta, sempre que necessÆrio,
um per+odo de estabiliza8ªo antes da congela8ªo.
3. A carne exposta deve ser armazenada numa sala separada da carne embalada, excepto se for armazenada em
momentos diferentes.
4. As carca8as, as meias carca8as, as meias carca8as cortadas num mÆximo de trŒs grandes pe8as de matadouro e os
quartos podem ser transportados a temperaturas superiores 6s referidas no ponto 1, em condi8ıes a estabelecer de
acordo com o procedimento referido no artigo 6.o e ap1s consulta do ComitØ cient+fico.
5. A carne nªo devem entrar em contacto com o chªo. Os contentores nªo devem ser colocados directamente no chªo.
6. A carne embalada nªo deve ser transportada com carne nªo embalada, a nªo ser que exista uma separa8ªo f+sica
adequada. Os estMmagos nªo podem ser transportados se nªo tiverem sido escaldados ou limpos, da mesma forma
que as cabe8as ou patas se nªo tiverem sido esfoladas ou escaldadas e depiladas.

CAP˝TULO X
GARANTIAS ADICIONAIS
No que diz respeito 6s salmonelas, sªo aplicÆveis 6s carnes de bovino e de su+no destinadas 6 SuØcia e 6 Finl>ndia as
seguintes regras:
a) As remessas devem ter sido submetidas a um teste microbiol1gico por amostragem no estabelecimento de origem;
b) No que diz respeito 6s carnes de bovino e de su+no, o teste referido na al+nea a) nªo tem que ser efectuado no caso de
remessas destinadas a um estabelecimento para fins de pasteuriza8ªo, esteriliza8ªo ou tratamento de efeito similar;
c) O teste referido na al+nea a) nªo tem que ser efectuado no caso da carne originÆria de um estabelecimento submetido
a um programa operacional reconhecido pela Comissªo, de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o, como
equivalente ao aprovado para a SuØcia e a Finl>ndia.
Os programas operacionais dos Estados-Membros podem ser alterados e actualizados pela Comissªo de acordo com o
procedimento referido no artigo 6.o.
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SEC˙ˆO II
Carne de aves de capoeira
Os requisitos da presente sec8ªo sªo aplicÆveis, por analogia, 6 carne de lagomorfos.
As ratites devem ser manuseadas de acordo com os requisitos a seguir enunciados, mas em instala8ıes adequadas ao
tamanho dos animais, a fim de assegurar o respeito da higiene.

CAP˝TULO I
TRANSPORTE DE AVES PARA O MATADOURO
1. Durante a sua recolha na explora8ªo e durante o transporte, as aves devem ser manuseadas cuidadosamente, sem que
lhes seja causado sofrimento desnecessÆrio. S1 podem ser transportadas as aves que nªo apresentem sintomas de
doen8a ou outras deficiŒncias. Se for caso disso, as aves que apresentem sintomas de doen8a ou que sejam originÆrias
de bandos que se saiba estarem contaminados por agentes relevantes em termos de saœde pœblica devem ser
transportados sob o controlo da autoridade competente.
2. O equipamento utilizado para a recolha de aves vivas deve ser limpo e desinfectado antes de ser reutilizado. As
grades para a entrega das aves de capoeira ao matadouro devem ser feitas de um material nªo corros+vel e ser fÆceis
de limpar e de desinfectar.
3. U chegada ao matadouro, as aves devem repousar antes de serem abatidas.

CAP˝TULO II
CONDI˙*ES APLIC`VEIS AOS MATADOUROS
Os matadouros devem:
1. Dispor de uma sala ou local coberto destinado 6 recep8ªo das aves e 6 sua inspec8ªo antes do abate.
2. Ser concebidos de forma a evitar a contamina8ªo da carne, assegurando nomeadamente que:
A exista uma sala de abate que permita que o atordoamento e a sangria, por um lado, e a depena, eventualmente
associada a escalda, por outro, sejam efectuados em locais separados,
A exista uma sala de eviscera8ªo e prepara8ªo com dimensıes que permitam que a eviscera8ªo seja efectuada num
local suficientemente afastado dos restantes locais de trabalho ou separado destes por uma divis1ria para evitar a
contamina8ªo,
A as cadeias de abate sejam concebidas de modo a permitir um andamento constante do processo de abate e a
evitar a contamina8ªo cruzada entre as diferentes partes da cadeia, bem como o contacto entre as carca8as e as
paredes, o equipamento, etc.,
A exista uma zona adequada, suficientemente protegida, para a expedi8ªo da carne.
3. Dispor de instala8ıes de refrigera8ªo com capacidade suficiente em rela8ªo ao volume de produ8ªo.
4. Dispor de locais que possam ser fechados 6 chave para a armazenagem refrigerada da carne retida.
5. Dispor de um sistema de desinfec8ªo dos utens+lios com Ægua quente que atinja no m+nimo 82 KC ou de um sistema
alternativo de efeito equivalente.
6. Dispor de equipamento para a lavagem das mªos utilizado pelo pessoal que manuseia carne exposta com torneiras
que nªo sejam accionadas manualmente.
7. Dispor de um local separado, com estruturas adequadas para a limpeza e desinfec8ªo dos meios de transporte e, se
for caso disso, de equipamento de transporte como as grades. Esta condi8ªo nªo Ø obrigat1ria se existirem nas
proximidades locais e estruturas oficialmente aprovados.

CAP˝TULO III
CONDI˙*ES APLIC`VEIS 5S INSTALA˙*ES DE DESMANCHA
As instala8ıes de desmancha devem:
1. Ser concebidas de modo a permitir o andamento constante das opera8ıes ou a separa8ªo entre diferentes lotes.
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2. Dispor de salas para a armazenagem separada da carne embalada e da carne exposta, excepto quando estas forem
armazenadas em momentos diferentes.
3. Dispor de salas de desmancha equipadas de forma a assegurar que a cadeia de frio nªo seja interrompida durante as
opera8ıes de desmancha.
4. Dispor de equipamento para a lavagem das mªos utilizado pelo pessoal que manuseia carne exposta com torneiras
que nªo sejam accionadas manualmente.
5. Dispor de um sistema de desinfec8ªo dos utens+lios com Ægua quente que atinja no m+nimo 82 KC ou de um sistema
alternativo de efeito equivalente.
Se as seguintes opera8ıes forem efectuadas numa instala8ªo de desmancha:
A eviscera8ªo de gansos e patos criados para a produ8ªo de foie gras, que tenham sido atordoados, sangrados e
depenados na explora8ªo de engorda,
A eviscera8ªo diferida das aves de capoeira,
devem existir salas separadas para o efeito, a nªo ser que tais opera8ıes sejam separadas, no tempo, das opera8ıes de
desmancha e desde que sejam seguidos processos adequados de limpeza e desinfec8ªo.
CAP˝TULO IV
HIGIENE DO ABATE
1. As grades para a entrega de aves de capoeira vivas devem ser limpas e desinfectadas sempre que sejam esvaziadas.
2. S1 podem ser levados para as instala8ıes de abate animais vivos destinados ao abate, com excep8ªo das ratites de
cria8ªo abatidas no local de produ8ªo, das aves de capoeira de eviscera8ªo diferida abatidas na explora8ªo, da ca8a
selvagem miœda e de gansos e patos criados para a produ8ªo de foie gras, que tenham sido atordoados, sangrados e
depenados na explora8ªo de engorda.
Nªo devem ser utilizados para consumo humano os animais que tenham morrido durante o transporte ou antes do
abate.
3. Sempre que previsto pela legisla8ªo comunitÆria, os animais devem, antes do abate, ser apresentados 6 autoridade
competente para serem submetidos a uma inspec8ªo ante mortem. Os operadores dos matadouros seguirªo as
instru8ıes da autoridade competente para assegurar que a inspec8ªo ante mortem seja efectuada em condi8ıes
adequadas.
4. Quando os estabelecimentos tiverem sido aprovados para o abate de diferentes espØcies de animais ou para o
manuseamento de ratites de cria8ªo e de ca8a miœda selvagem, devem ser tomadas precau8ıes para evitar a
contamina8ªo cruzada, separando, no tempo ou no espa8o, as opera8ıes efectuadas nas diferentes espØcies. Devem
existir instala8ıes separadas para a recep8ªo e a armazenagem de ratites de cria8ªo abatidas na explora8ªo e para a
ca8a miœda selvagem.
5. Os animais levados para a sala de abate devem ser imediatamente abatidos ap1s o atordoamento, excepto no caso
de abate segundo ritos religiosos.
6. O atordoamento, a sangria, a esfola ou a depena, a prepara8ªo e a eviscera8ªo devem efectuar-se sem demora de
forma a evitar a contamina8ªo da carne. Deve nomeadamente assegurar-se que sªo tomadas medidas para evitar o
derrame do conteœdo do tracto digestivo durante a eviscera8ªo.
7. Os animais abatidos devem ser submetidos a uma inspec8ªo post mortem sob a supervisªo da autoridade competente. Os operadores dos matadouros seguirªo as instru8ıes da autoridade competente para garantir que a inspec8ªo
post mortem seja efectuada em condi8ıes adequadas, assegurando nomeadamente que as aves de capoeira abatidas
possam ser adequadamente inspeccionadas.
8. As v+sceras ou partes de v+sceras que nªo tenham sido retiradas da carca8a antes da inspec8ªo post mortem, com
excep8ªo dos rins, devem ser retiradas, de preferŒncia inteiramente e logo que poss+vel ap1s a conclusªo da
inspec8ªo.
9. Ap1s a inspec8ªo e a eviscera8ªo, as aves abatidas devem ser limpas e refrigeradas atØ atingirem uma temperatura
nªo superior a 4 KC assim que poss+vel, a nªo ser que a carne seja desmanchada a quente.
As carca8as de aves de capoeira de eviscera8ªo diferida obtidas no local de produ8ªo podem ser mantidas por um
per+odo nªo superior a 15 dias a uma temperatura que nªo deve exceder 4 KC; devem, o mais tardar no final desse
per+odo, ser evisceradas num matadouro ou numa instala8ªo de desmancha. Essas aves de capoeira devem ser
acompanhadas de um certificado assinado pela autoridade competente no qual se declara que as carca8as nªo
evisceradas provŒm de aves que foram examinadas antes do abate na explora8ªo de origem e que foram consideradas saudÆveis aquando do exame.
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10. Quando as carca8as de aves de capoeira forem submetidas a um processo de refrigera8ªo por imersªo, devem
respeitar-se as seguintes disposi8ıes:
a) Devem ser tomadas todas as precau8ıes para evitar a contamina8ªo cruzada das carca8as, tendo em conta
par>metros como o peso da carca8a, a temperatura da Ægua, o volume e a direc8ªo do fluxo de Ægua e o tempo
de arrefecimento;
b) O equipamento deve ser completamente esvaziado, limpo e desinfectado sempre que necessÆrio;
c) Um equipamento de controlo calibrado deve registar continuamente:
A o consumo de Ægua durante a lavagem por aspersªo antes da imersªo,
A a temperatura da Ægua do tanque ou tanques nos pontos de entrada e sa+da das carca8as,
A o consumo de Ægua durante a imersªo,
A o peso total das carca8as imersas.
11. As aves doentes ou suspeitas de doen8a e as aves abatidas em aplica8ªo de programas de erradica8ªo ou controlo de
doen8as nªo devem ser abatidas no estabelecimento, excepto quando a autoridade competente o permitir. Nesse
caso, o abate deve ser efectuado sob supervisªo oficial, devendo ser tomadas medidas para evitar a contamina8ªo; as
instala8ıes devem ser limpas e desinfectadas antes de serem novamente utilizadas.
CAP˝TULO V
HIGIENE DURANTE A DESMANCHA E A DESOSSA
A labora8ªo da carne deve ser organizada de forma a evitar o desenvolvimento de microrganismos patogØnicos ou a
forma8ªo de toxinas ou outras subst>ncias patogØnicas, devendo nomeadamente proceder-se do seguinte modo:
1. A carne para desmancha deve ser introduzida nas salas de trabalho 6 medida que for necessÆrio.
2. Durante a desmancha, a desossa, o corte em fatias, o corte em cubos, o acondicionamento e a embalagem, o
arrefecimento da carne nªo deve ser interrompido.
No caso de a carne ser desossada e desmanchada antes de atingir 4 KC, essa carne deve ser transferida directamente
das instala8ıes de abate para a sala de desmancha numa œnica opera8ªo ou ap1s um per+odo de espera no armazØm
frigor+fico. A desmancha deve efectuar-se sem demora ap1s essa transferŒncia.
3. Assim que estiver desmanchada e, se for caso disso, acondicionada e embalada, a carne deve ser refrigerada atØ
atingir 4 KC.
4. Sempre que as instala8ıes tenham sido aprovadas para a desmancha de carne de diferentes espØcies ou para o
manuseamento de aves de capoeira de eviscera8ªo diferida e de ca8a miœda selvagem, devem ser tomadas precau8ıes
para evitar a contamina8ªo cruzada, sempre que necessÆrio por meio da separa8ªo, no espa8o ou no tempo, das
opera8ıes relativas 6s diferentes espØcies.
CAP˝TULO VI
CONDI˙*ES ESPECIAIS
1. Os Estados-Membros podem adaptar os requisitos dos cap+tulos II e III para atenderem 6s necessidades de estabelecimentos situados em regiıes afectadas por restri8ıes geogrÆficas especiais ou com dificuldades de abastecimento
ou de estabelecimentos que sirvam o mercado local. A higiene nªo deve ser comprometida. Os Estados-Membros
informarªo a Comissªo dessas condi8ıes especiais.
Por estabelecimentos que sirvam o mercado local entende-se as explora8ıes com uma produ8ªo anual inferior a
10 000 aves que fornecem carne fresca de aves de capoeira proveniente da sua explora8ªo em pequenas quantidades:
A quer directamente ao consumidor final na explora8ªo ou em mercados semanais na vizinhan8a da explora8ªo,
A quer a retalhistas com vista 6 venda directa ao consumidor final, desde que tais retalhistas exer8am a sua
actividade na mesma povoa8ªo que o produtor ou numa povoa8ªo vizinha.
2. Os Estados-Membros podem:
A permitir o manuseamento posterior, em estabelecimentos aprovados para esse efeito, de aves de ca8a de cria8ªo e
de ca8a miœda de cria8ªo abatida e sangrada na explora8ªo,
A conceder uma derroga8ªo das disposi8ıes sobre o abate e a eviscera8ªo no caso da produ8ªo de aves de ca8a de
cria8ªo parcialmente evisceradas ou nªo evisceradas.
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3. O abate, a sangria e a depena das aves de capoeira criadas e abatidas para a produ8ªo de foie gras podem ser
efectuados na explora8ªo, desde que essas opera8ıes sejam efectuadas numa sala separada que respeite plenamente as
regras de higiene. As carca8as nªo evisceradas devem ser imediatamente transportadas, no respeito dos princ+pios da
cadeia de frio, para um matadouro ou uma instala8ªo de desmancha que possua uma sala especial onde as carca8as
devem ser evisceradas num prazo de 24 horas sob a supervisªo da autoridade competente. Durante o transporte,
essas carca8as de aves de capoeira devem ser acompanhadas de um certificado assinado pelo veterinÆrio oficial com
informa8ıes sobre o estatuto sanitÆrio do bando de origem e sobre a higiene na explora8ªo de produ8ªo.
4. Quando a autoridade competente autorizar o abate de animais na explora8ªo em conformidade com o ponto 3,
devem ser observadas as seguintes condi8ıes:
A a explora8ªo deve ser submetida a inspec8ıes veterinÆrias regulares e nªo estar sujeita a qualquer restri8ªo de
sanidade animal ou de saœde pœblica,
A a autoridade competente deve ter sido previamente informada da data de abate dos animais,
A a explora8ªo deve dispor de locais para a concentra8ªo das aves, nos quais seja poss+vel efectuar uma inspec8ªo
ante mortem do grupo,
A a explora8ªo deve dispor de instala8ıes adequadas para o abate e posterior manuseamento das aves em condi8ıes
de higiene,
A as regras de bem-estar animal devem ser cumpridas.

CAP˝TULO VII
APROVA˙ˆO E REGISTO DE ESTABELECIMENTOS
Os matadouros, as instala8ıes de desmancha e os armazØns frigor+ficos devem ser aprovados pela autoridade competente e deve ser-lhes atribu+do um nœmero de aprova8ªo. No entanto, os estabelecimentos de baixa capacidade referidos
no cap+tulo VI que distribuam os seus produtos apenas no mercado local podem ser registados.

CAP˝TULO VIII
GARANTIAS ADICIONAIS
No que diz respeito 6s salmonelas, sªo aplicÆveis 6s carnes de galinhas, perus, pintadas, patos e gansos destinadas 6
SuØcia e 6 Finl>ndia as seguintes regras:
a) As remessas devem ter sido submetidas a um teste microbiol1gico por amostragem no estabelecimento de origem;
b) O teste referido na al+nea a) nªo tem que ser efectuado no caso da carne originÆria de um estabelecimento submetido
a um programa operacional reconhecido pela Comissªo, de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o, como
equivalente ao aprovado para a SuØcia e a Finl>ndia.
Os programas operacionais dos Estados-Membros podem ser alterados e actualizados pela Comissªo de acordo com o
procedimento referido no artigo 6.o.

SEC˙ˆO III
Carne de ca a de cria ªo
1. As disposi8ıes respeitantes 6 carne de ungulados domØsticos sªo aplicÆveis 6 produ8ªo e 6 comercializa8ªo de carne
de ca8a de cria8ªo de mam+feros biungulados (Cervidae e Suidae).
2. As disposi8ıes respeitantes 6 carne de aves de capoeira sªo aplicÆveis 6 produ8ªo e 6 comercializa8ªo de carne de
ratites.
3. Nªo obstante o disposto nos n.os 1 e 2, a autoridade competente pode autorizar o abate de ca8a de cria8ªo no local
de origem quando a ca8a nªo possa ser transportada, a fim de evitar qualquer risco para o manuseador ou para
proteger o bem-estar dos animais. Essa autoriza8ªo pode ser concedida se:
A o efectivo for submetido a inspec8ıes veterinÆrias regulares e nªo estiver sujeito a qualquer restri8ªo de sanidade
animal ou de saœde pœblica,
A for apresentado um pedido pelo proprietÆrio dos animais,
A a autoridade competente tiver sido previamente informada da data de abate dos animais,
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A a explora8ªo dispuser de locais para a concentra8ªo dos animais, nos quais seja poss+vel efectuar uma inspec8ªo
ante mortem do grupo,
A a explora8ªo dispuser de instala8ıes adequadas para o abate, a degola, a sangria e, quando sejam depenadas
ratites, a depena dos animais,
A o abate por degola e sangria for precedido de atordoamento em conformidade com a Directiva 93/119/CE; o
abate por bala pode ser autorizado,
A os animais abatidos e sangrados forem, o mais rapidamente poss+vel ap1s o abate, transportados suspensos, em
condi8ıes satisfat1rias de higiene, para um estabelecimento aprovado. Se os animais abatidos no local de cria8ªo
nªo puderem ser transportados para um estabelecimento aprovado no prazo de uma hora, devem ser transportados num contentor ou num meio de transporte em que a temperatura ambiente seja mantida entre 0 e 4 KC.
A eviscera8ªo deve ser efectuada assim que poss+vel ap1s o atordoamento e a sangria,
A durante o transporte para o estabelecimento aprovado, os animais abatidos forem acompanhados de um certificado emitido e assinado pelo veterinÆrio oficial que ateste o resultado favorÆvel da inspec8ªo ante mortem, o
abate e sangria correctos e a hora do abate.
4. Todas as opera8ıes de abate de renas destinadas ao comØrcio intracomunitÆrio podem ser efectuadas em unidades
m1veis de abate em conformidade com as disposi8ıes aplicÆveis 6 carne de ungulados domØsticos. As condi8ıes em
que podem ser utilizados matadouros m1veis para o abate de outras espØcies serªo estabelecidas de acordo com o
procedimento referido no artigo 6.o, ap1s parecer do ComitØ cient+fico.

SEC˙ˆO IV
Carne de ca a selvagem
A presente sec8ªo nªo se aplica aos trofØus ou ca8a selvagem abatida transportados por viajantes, na medida em que
esteja implicada uma pequena quantidade de ca8a miœda selvagem ou apenas uma pe8a de ca8a grossa selvagem, quando
as circunst>ncias indiquem que a ca8a nªo se destina a fins comerciais e desde que a mesma nªo provenha de uma zona
ou regiªo sujeita a restri8ıes de sanidade animal ou a restri8ıes devidas 6 presen8a de res+duos.

CAP˝TULO I
FORMA˙ˆO DE CA˙ADORES EM SANIDADE E HIGIENE
1. As pessoas responsÆveis pela ca8a de animais selvagens e pela sua coloca8ªo no mercado para consumo humano
devem dispor de conhecimentos suficientes sobre a higiene e a patologia da ca8a selvagem que lhes permitam realizar
um exame inicial dos animais no local.
Para o efeito, os Estados-Membros organizarªo ac8ıes de forma8ªo e educa8ªo para ca8adores, gestores cinegØticos,
guardas de ca8a, etc., que devem cobrir pelo menos os seguintes dom+nios:
A anatomia, fisiologia e comportamento normais das espØcies cinegØticas,
A comportamento anormal e altera8ıes patol1gicas nas espØcies cinegØticas devido a doen8as; contamina8ªo
ambiental ou outros factores que possam afectar a saœde humana ap1s consumo,
A regras de higiene e tØcnicas adequadas para o manuseamento, transporte, eviscera8ªo, etc., da ca8a selvagem ap1s
o abate,
A legisla8ªo, regulamenta8ªo e disposi8ıes administrativas relativas 6s condi8ıes de sanidade e higiene que regem a
coloca8ªo da ca8a selvagem no mercado.
Essas ac8ıes serªo, se poss+vel, organizadas e dirigidas em colabora8ªo com organiza8ıes de ca8adores oficialmente
reconhecidas, de modo a assegurar um esfor8o permanente de instru8ªo e educa8ªo dos ca8adores sobre poss+veis
riscos que a carne de ca8a selvagem pode apresentar para a saœde pœblica.
2. Os ca8adores ou, pelo menos, uma pessoa num grupo de ca8adores deverªo possuir as habilita8ıes supramencionadas para efectuar um controlo sanitÆrio dos animais ca8ados.

CAP˝TULO II
ABATE, EVISCERA˙ˆO E TRANSPORTE DE CA˙A SELVAGEM PARA UM ESTABELECIMENTO APROVADO
1. Ap1s o abate, a ca8a grossa selvagem deve ser aberta e eviscerada e os respectivos estMmagos e intestinos removidos;
a ca8a miœda selvagem pode ser total ou parcialmente eviscerada no local ou num estabelecimento de manuseamento
de ca8a.
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2. Os animais ca8ados devem ser examinados pelo ca8ador ou por uma pessoa habilitada, nos termos do ponto 2 do
cap+tulo I, ou, se for caso disso, por um veterinÆrio assim que poss+vel ap1s o abate e abertura, a fim de detectar
caracter+sticas que possam indicar que a carne apresenta um risco sanitÆrio.
a) Se essas caracter+sticas nªo forem observadas ou se nªo houver suspeita de contamina8ªo ambiental, a ca8a pode
ser apresentada para consumo privado directo ou ser transportada assim que poss+vel para um centro de recolha
de ca8a ou um estabelecimento de manuseamento de ca8a. Nos centros de recolha de ca8a Ø proibida qualquer
interven8ªo na ca8a. No estabelecimento de manuseamento de ca8a, a ca8a serÆ apresentada para inspec8ªo 6
autoridade competente. A nªo ser que a carca8a seja acompanhada por um certificado de um ca8ador ou pessoa
habilitado, nos termos do ponto 2 do cap+tulo I, em que se declare que a ca8a nªo apresenta caracter+sticas
anormais e que nªo existem suspeitas de contamina8ªo ambiental, as v+sceras torÆcicas da ca8a grossa selvagem,
mesmo quando destacadas da carca8a, os rins e, se for caso disso, o f+gado e o ba8o devem acompanhar a carca8a
e ser identificados de forma a que a sua inspec8ªo possa ser efectuada juntamente com a do resto da carca8a; a
cabe8a pode ter sido retirada como trofØu;
b) Se for detectado qualquer comportamento anormal antes do abate ou qualquer altera8ªo patol1gica durante o
exame ou se houver suspeitas de contamina8ªo ambiental, a carca8a, juntamente com as v+sceras, deve ser
transportada para um estabelecimento de manuseamento de ca8a a fim de ser submetida a uma inspec8ªo post
mortem completa e a autoridade competente deve assegurar que o ca8ador informa do facto o veterinÆrio oficial. O
veterinÆrio oficial deve submeter a carca8a aos testes necessÆrios para diagnosticar a natureza do defeito. Ap1s ter
feito um diagn1stico, o veterinÆrio oficial determinarÆ se a carca8a Ø pr1pria para consumo humano.
Deve assegurar-se que as espØcies que podem ser contaminadas por Trichinella spiralis sejam submetidas, num
laborat1rio oficialmente reconhecido, a um exame para detec8ªo da poss+vel presen8a desse parasita antes de serem
apresentadas para consumo humano.
Os ca8adores ou a pessoa habilitada, nos termos do ponto 2 do cap+tulo I, serªo considerados responsÆveis por
quaisquer decisıes que tomem no que diz respeito ao exame da ca8a selvagem para detec8ªo da eventual presen8a de
um risco sanitÆrio.
Sempre que um ca8ador nªo seja habilitado ou quando, num grupo de ca8adores, nªo haja uma pessoa habilitada,
nos termos do ponto 2 do cap+tulo I, o animal ca8ado, juntamente com as suas v+sceras, serÆ apresentado para
inspec8ªo pela autoridade competente num estabelecimento de manuseamento de ca8a.
3. As carca8as e as v+sceras devem ser transferidas no per+odo de 12 horas que se segue ao abate para um estabelecimento de manuseamento ou um centro de recolha de ca8a, onde devem ser arrefecidas atØ 6 temperatura exigida.
Se a ca8a for primeiramente levada para um centro de recolha, deve ser transportada para um estabelecimento de
manuseamento de ca8a no per+odo de 12 horas que se segue 6 chegada ao centro de recolha ou, em regiıes remotas
em que as condi8ıes climÆticas o permitam, num per+odo a fixar pela autoridade competente. Durante o transporte
para o centro de recolha de ca8a e o estabelecimento de manuseamento de ca8a devem ser proibidos o amontoamento e o empilhamento.
4. As carca8as de ca8a selvagem devem ser refrigeradas atØ atingirem uma temperatura nªo superior a 7 KC, no caso da
ca8a grossa, e nªo superior a 4 KC, no caso da ca8a miœda.
5. Quando seja comercializada ca8a grossa nªo esfolada:
a) As suas v+sceras devem ser submetidas a uma inspec8ªo post mortem num estabelecimento de manuseamento de
ca8a selvagem;
b) A ca8a deve ser acompanhada de um certificado sanitÆrio assinado pelo veterinÆrio oficial que certifique que o
resultado da inspec8ªo post mortem foi satisfat1rio;
c) A carne deve ser arrefecida atØ atingir uma temperatura nªo superior a:
A + 7 KC e ser mantida abaixo dessa temperatura por um per+odo mÆximo de sete dias a contar da inspec8ªo
post mortem, ou
A + 1 KC e ser mantida abaixo dessa temperatura por um per+odo mÆximo de 15 dias a contar da inspec8ªo post
mortem;
d) Deve ser armazenada e manuseada separadamente dos outros gØneros aliment+cios.
A carne dessa ca8a selvagem nªo esfolada nªo pode ostentar a marca de salubridade a nªo ser que, ap1s a esfola num
estabelecimento de manuseamento de ca8a, tenha sido submetida a uma inspec8ªo post mortem e tenha sido declarada
pr1pria para consumo humano.
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CAP˝TULO III
DISPOSI˙*ES DE HIGIENE APLIC`VEIS AOS ESTABELECIMENTOS DE MANUSEAMENTO DE CA˙A
1. A carne de ca8a selvagem deve ser preparada num estabelecimento de manuseamento de ca8a aprovado.
2. Caso nªo tenha sido efectuada in loco, a eviscera8ªo deve ser efectuada sem demora injustificada ap1s a chegada ao
estabelecimento de manuseamento de ca8a selvagem. Os pulmıes, o cora8ªo, os rins, o mediastino e, se for caso
disso, o f+gado e o ba8o podem ser destacados da carca8a ou permanecer-lhe ligados pelas suas liga8ıes naturais.
3. Durante a desmancha, a desossa, o acondicionamento e a embalagem, a temperatura interna da ca8a selvagem deve
ser mantida a + 7 KC ou menos, no caso da ca8a grossa selvagem, ou a 4 KC ou menos, no caso da ca8a miœda
selvagem.

CAP˝TULO IV
REGISTO E APROVA˙ˆO DE ESTABELECIMENTOS
1. Os centros de recolha de ca8a devem ser registados.
2. Os estabelecimentos de manuseamento de ca8a devem ser aprovados.

SEC˙ˆO V
Carne picada, preparados de carne e carne separada/recuperada mecanicamente
A presente sec8ªo nªo Ø aplicÆvel 6 produ8ªo e comercializa8ªo de carne picada destinada 6 indœstria de transforma8ªo;
essa carne deve obedecer aos requisitos aplicÆveis 6 carne fresca.

CAP˝TULO I
ESTABELECIMENTOS DE PRODU˙ˆO
1. As salas de produ8ªo devem estar equipadas de forma a assegurar que a cadeia de frio nªo seja interrompida durante
as opera8ıes.
2. Deve assegurar-se que os produtos sejam microbiologicamente seguros.
3. Os estabelecimentos devem ser aprovados pela autoridade competente.

CAP˝TULO II
CARNE PICADA
1. Requisitos aplicÆveis 6s matØrias-primas:
a) A carne picada deve ser preparada a partir de mœsculos esquelØticos (incluindo os tecidos adiposos aderentes);
b) A carne congelada ou ultracongelada utilizada para a prepara8ªo de carne picada deve ser desossada antes da
congela8ªo e ser armazenada por um per+odo limitado ap1s a desossa;
c) A autoridade competente pode autorizar a desossa de carne no local imediatamente antes de a carne ser picada se
a opera8ªo for efectuada em condi8ıes satisfat1rias de higiene e qualidade;
d) Quando tiver sido preparada a partir de carne refrigerada, a carne picada deve ser utilizada:
A num prazo nªo superior a seis dias ap1s o abate dos animais, ou
A num prazo nªo superior a quinze dias ap1s o abate dos animais, no caso da carne de bovino desossada e
embalada no vÆcuo;
e) A carne que apresente deficiŒncias organolØpticas deve, em qualquer caso, ser exclu+da da produ8ªo de carne
picada;
f) A carne picada nªo deve ser obtida a partir de:
A res+duos da desmancha e apara (com excep8ªo de cortes de mœsculos inteiros) ou de carne separada mecanicamente,
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A carne das seguintes partes de bovinos, su+nos, ovinos ou caprinos: a carne da cabe8a, excepto os massØteres, a
parte nªo muscular da linea alba, a regiªo do carpo e do tarso e as aparas raspadas dos ossos. Os mœsculos do
diafragma, depois de retiradas as membranas serosas, e dos massØteres s1 podem ser utilizados ap1s pesquisa
de cisticercose,
A carne que contenha fragmentos de ossos ou pele.
A carne de su+no ou de equ+deo utilizada para a produ8ªo de carne picada deve ter sido obtida segundo os requisitos
aplicÆveis 6 pesquisa de triquinas.
2. As opera8ıes de picadura devem ser efectuadas no prazo de uma hora a contar do momento em que a carne dÆ
entrada na sala de prepara8ªo. Pode ser concedido um prazo mais longo em casos individuais, quando a adi8ªo de sal
o justificar por motivos tØcnicos ou quando a anÆlise do risco demonstrar que nªo hÆ um aumento do risco para a
saœde humana.
Sempre que a dura8ªo dessas opera8ıes exceder o prazo acima referido, a carne fresca nªo pode ser utilizada atØ que
a sua temperatura interna tenha sido reduzida para um mÆximo de 4 KC.
3. Imediatamente ap1s a sua produ8ªo, a carne picada deve ser higienicamente acondicionada e/ou embalada e, em
seguida, arrefecida e armazenada a uma temperatura nªo superior a 2 KC.
4. A carne picada s1 pode ser ultracongelada uma vez.
5. A carne picada a que nªo tenha sido adicionado mais do que 1 % de sal deve obedecer aos mesmos requisitos. Se for
adicionado mais de 1 % de sal, o produto serÆ considerado um preparado de carne.
6. A fim de ter em conta hÆbitos especiais de consumo, e desde que os produtos de origem animal nªo apresentem um
risco para a saœde humana, os Estados-Membros podem conceder derroga8ıes dos pontos 1 a 5. Nesse caso, a marca
de salubridade comunitÆria nªo deve ser atribu+da 6 carne picada.
CAP˝TULO III
PREPARADOS DE CARNE
1. Os preparados de carne obtidos de carne picada devem satisfazer as condi8ıes aplicÆveis 6 carne picada.
2. A adi8ªo de condimentos a carca8as de aves de capoeira inteiras pode ser autorizada se for efectuada numa sala
destinada a esse efeito, claramente separada da sala de abate.
3. Quando a carne tenha sido congelada ou ultracongelada, deve ser utilizada num prazo suficientemente curto ap1s o
abate.
4. A desossa de carne no local imediatamente antes da prepara8ªo pode ser autorizada, desde que essa opera8ªo seja
efectuada em condi8ıes de higiene satisfat1rias.
5. Os preparados de carne s1 podem ser ultracongelados uma vez.
6. Ap1s a sua produ8ªo, acondicionamento e embalagem, os preparados de carne devem ser arrefecidos tªo rapidamente quanto poss+vel atØ alcan8arem uma temperatura interna de 4 KC, no mÆximo.
Na forma ultracongelada, deve ser alcan8ada uma temperatura interna inferior a - 18 KC, em conformidade com o
n.o 2 do artigo 1.o da Directiva 89/108/CEE.
CAP˝TULO IV
CARNE SEPARADA MECANICAMENTE
A carne separada mecanicamente deve ter sido obtida nas seguintes condi8ıes:
1. MatØrias-primas
a) As matØrias-primas utilizadas para a produ8ªo de carne separada mecanicamente devem satisfazer os requisitos
aplicÆveis 6 carne fresca;
b) Para a produ8ªo de carne separada mecanicamente, nªo Ø permitida a utiliza8ªo de:
A no caso das aves de capoeira: patas, pele do pesco8o, ossos do pesco8o e cabe8as,
A no caso dos outros animais: ossos da cabe8a, patas, caudas (excepto caudas de bovino), fØmures, t+bias,
per1nios, œmeros, rÆdios e cœbitos, colunas vertebrais de bovinos, ovinos e caprinos;
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c) As matØrias-primas refrigeradas para desossa provenientes de um matadouro situado no local nªo devem ter mais
de sete dias.
As matØrias-primas refrigeradas para desossa de um outro matadouro nªo devem ter mais de cinco dias.
Podem ser utilizados os ossos carnudos de carca8as congeladas.
2. Condi8ıes para a produ8ªo de carne separada mecanicamente:
a) A separa8ªo mec>nica deve ser efectuada sem demoras desnecessÆrias ap1s a desossa. Caso contrÆrio, os ossos
carnudos obtidos ap1s a desossa devem ser:
A quer refrigerados a 2 KC e armazenados a uma temperatura ambiente nªo superior a 2 KC,
A quer congelados ap1s desossa de forma a alcan8arem uma temperatura de - 18 KC num prazo de 24 horas.
Esses ossos devem ser utilizados num prazo de trŒs meses ap1s a congela8ªo. No entanto, a recongela8ªo de
ossos carnudos obtidos de carca8as congeladas nªo Ø permitida;
b) Durante a separa8ªo mec>nica, a temperatura ambiente nªo pode exceder 12 KC;
c) Se nªo for utilizada no prazo de uma hora ap1s ter sido obtida, a carne separada mecanicamente deve ser
refrigerada imediatamente atØ alcan8ar uma temperatura nªo superior a 2 KC.
Ap1s refrigera8ªo, a carne pode ser transformada num prazo de 24 horas, tendo, se assim nªo for, que ser
congelada num prazo de 12 horas ap1s a produ8ªo.
Se a carne separada mecanicamente for congelada, as camadas a congelar devem alcan8ar uma temperatura central
igual ou inferior a - 18 KC num prazo de seis horas. A carne separada mecanicamente congelada nªo deve ser
armazenada durante mais de trŒs meses. A carne separada mecanicamente congelada deve ser mantida a uma
temperatura inferior a - 18 KC durante o transporte e armazenagem.
A carne separada mecanicamente pode ser transportada da unidade de separa8ªo para um estabelecimento de
transforma8ªo. A cadeia de frio nªo pode ser interrompida durante o transporte, devendo o produto permanecer a
uma temperatura igual ou inferior a 2 KC.
3. Utiliza8ªo de carne separada mecanicamente
A carne separada mecanicamente apenas pode ser utilizada em produtos 6 base de carne tratados termicamente em
cujo fabrico a temperatura aumente atØ + 70 KC durante 30 minutos ou qualquer outra combina8ªo de tempo/
/temperatura que ofere8a a mesma seguran8a.

SEC˙ˆO VI
Produtos > base de carne
CAP˝TULO I
REQUISITOS APLIC`VEIS 5S MAT?RIAS-PRIMAS
Nªo podem ser utilizados para a prepara8ªo de produtos 6 base de carne transformados:
a) Os 1rgªos do aparelho genital de animais fŒmeas e machos, com excep8ªo dos test+culos;
b) Os 1rgªos do aparelho urinÆrio, com excep8ªo dos rins e da bexiga;
c) A cartilagem da laringe, da traqueia e dos brMnquios extralobulares;
d) Os olhos e as pÆlpebras;
e) O canal auditivo externo;
f) Os tecidos c1rneos;
g) Nas aves de capoeira, a cabe8a A com excep8ªo da crista, dos orelhıes, dos barbilhıes e da carœncula A o es1fago,
o papo, os intestinos e os 1rgªos do aparelho genital.
CAP˝TULO II
APROVA˙ˆO DE ESTABELECIMENTOS
Os estabelecimentos de fabrico de produtos 6 base de carne devem ser aprovados pela autoridade competente. No
entanto, os estabelecimentos de baixa capacidade que distribuam os seus produtos apenas no mercado local podem ser
registados.
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SEC˙ˆO VII
Moluscos bivalves vivos
As disposi8ıes relativas 6 depura8ªo nªo sªo aplicÆveis aos equinodermes, tunicados e gastr1podes marinhos.
Deve assegurar-se que os moluscos bivalves vivos colhidos no seu meio natural e destinados ao consumo humano
directo cumprem as regras estabelecidas no cap+tulo IV da presente sec8ªo.
CAP˝TULO I
CONDI˙*ES ESPECIAIS DE HIGIENE APLIC`VEIS 5 PRODU˙ˆO E COLHEITA DE MOLUSCOS BIVALVES
VIVOS
A. Condi1ıes aplicÆveis Bs zonas de produ1ªo
1. Os moluscos bivalves vivos apenas serªo colhidos em zonas cuja localiza8ªo e cujos limites sejam fixados pela
autoridade competente do seguinte modo:
a) Zonas da classe A: zonas onde os moluscos bivalves vivos podem ser colhidos para consumo humano directo. Os
moluscos bivalves vivos provenientes dessas zonas devem satisfazer os requisitos do cap+tulo IV da presente
sec8ªo;
b) Zonas da classe B: zonas onde os moluscos bivalves vivos podem ser colhidos, s1 podendo ser colocados no
mercado para consumo humano ap1s tratamento num centro de depura8ªo ou ap1s afina8ªo;
c) Zonas da classe C: zonas onde os moluscos bivalves vivos podem ser colhidos, s1 podendo ser colocados no
mercado ap1s afina8ªo durante um longo per+odo (m+nimo de dois meses).
Os critØrios para a classifica8ªo das zonas das classes B ou C serªo estabelecidos pela Comissªo de acordo com o
procedimento referido no artigo 6.o, ap1s parecer do ComitØ cient+fico competente.
Ap1s depura8ªo ou afina8ªo, os moluscos das zonas das classes B ou C devem satisfazer todos os requisitos do
cap+tulo IV da presente sec8ªo.
No entanto, os moluscos bivalves vivos dessas zonas que nªo tenham sido submetidos a depura8ªo ou afina8ªo
podem ser enviados para um estabelecimento de transforma8ªo onde devem ser submetidos a um tratamento
destinado a inibir o desenvolvimento de microrganismos patogØnicos. Esse tratamento deve ser aprovado pela
Comissªo de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o, ap1s parecer do ComitØ cient+fico competente.
2. < proibida a produ8ªo e colheita de moluscos bivalves nas zonas consideradas impr1prias para essas actividades por
motivos sanitÆrios ou nas zonas nªo classificadas numa das categorias referidas no ponto 3. Os operadores informar-se-ªo junto da autoridade competente sobre as zonas adequadas para produ8ªo e colheita.
3. As disposi8ıes do ponto 1 sªo aplicÆveis, no que diz respeito aos pectin+dios, apenas aos produtos da aquicultura ou,
quando existam dados que permitam a classifica8ªo de pesqueiros, aos pectin+dios selvagens. PorØm, se nªo for
poss+vel classificar os pesqueiros, os requisitos do cap+tulo IV sªo aplicÆveis aos pectin+dios colhidos no seu meio
natural.
B. Condi1ıes aplicÆveis B colheita e ao transporte de moluscos bivalves vivos para um centro de expedi1ªo ou um centro de
depura1ªo, uma zona de afina1ªo ou uma instala1ªo de transforma1ªo
1. As tØcnicas de colheita e o subsequente manuseamento nªo devem causar contamina8ªo adicional nem danos
excessivos 6s conchas ou tecidos dos moluscos bivalves vivos e nªo devem provocar altera8ıes que afectem de
modo significativo a possibilidade de tratamento por depura8ªo, transforma8ªo ou afina8ªo. Os moluscos devem
nomeadamente:
A ser adequadamente protegidos de esmagamento, abrasªo ou vibra8ªo,
A nªo ser expostos a temperaturas extremas, elevadas ou baixas,
A nªo ser reimersos em Ægua que possa causar contamina8ªo adicional.
2. Os meios de transporte devem permitir uma drenagem adequada e estar equipados de modo a garantir as melhores
condi8ıes poss+veis de sobrevivŒncia e a assegurar uma protec8ªo eficaz contra a contamina8ªo.
3. Deve ser emitido pela autoridade competente, a pedido do produtor, um documento de registo destinado 6 identifica8ªo dos lotes de moluscos bivalves vivos durante o transporte da zona de produ8ªo para um centro de expedi8ªo,
um centro de depura8ªo, uma zona de afina8ªo ou um estabelecimento de transforma8ªo. Para cada lote, o produtor
deve preencher leg+vel e indelevelmente as sec8ıes pertinentes do documento de registo cujo modelo Ø estabelecido
de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o. Esse documento deve ser redigido, pelo menos, numa das
l+nguas do pa+s de destino.
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Os documentos de registo devem ser numerados de forma sequencial. A autoridade competente deve manter um
registo com indica8ªo dos nœmeros dos documentos de registo, juntamente com os nomes das pessoas que efectuam
a colheita de moluscos bivalves vivos e para quem os mesmos foram emitidos. A data deve ser carimbada no
documento de registo relativo a cada lote de moluscos bivalves vivos aquando da sua entrega a um centro de
expedi8ªo, um centro de depura8ªo, uma zona de afina8ªo ou um estabelecimento de transforma8ªo. Deve ser
mantido pelos operadores desses centros, zonas ou estabelecimentos durante pelo menos doze meses ou, a pedido da
autoridade competente, por um per+odo superior. AlØm disso, o produtor Ø tambØm obrigado a manter o documento
de registo durante o mesmo per+odo.
Todavia, se a apanha for efectuada pelo pessoal do centro de expedi8ªo, do centro de depura8ªo, da zona de afina8ªo
ou do estabelecimento de transforma8ªo de destino, o documento de registo pode ser substitu+do por uma autoriza8ªo permanente de transporte, concedida pela autoridade competente.
4. Caso uma zona de produ8ªo ou de afina8ªo seja temporariamente fechada, a autoridade competente cessarÆ de emitir
documentos de registo para essa zona e suspenderÆ imediatamente a validade de quaisquer documentos de registo jÆ
emitidos.
C. Condi1ıes aplicÆveis B afina1ªo de moluscos bivalves vivos
Para a afina8ªo de moluscos bivalves vivos, devem ser satisfeitas as seguintes condi8ıes:
1. Apenas podem ser utilizadas para a afina8ªo de moluscos bivalves vivos zonas aprovadas pela autoridade competente. Os limites das Æreas devem ser claramente identificados por balizas, varas ou outros meios fixos; as zonas de
afina8ªo devem estar separadas entre si e das zonas de produ8ªo por uma dist>ncia m+nima, de modo a assegurar que
a qualidade da Ægua nªo seja afectada negativamente;
2. As condi8ıes de afina8ªo devem assegurar condi8ıes 1ptimas de depura8ªo. Deve, nomeadamente, assegurar-se que:
A as tØcnicas de manuseamento dos moluscos bivalves vivos destinados a afina8ªo permitam o rein+cio da alimenta8ªo por filtra8ªo ap1s imersªo em Æguas naturais,
A os moluscos bivalves vivos nªo sejam afinados numa densidade que impe8a a depura8ªo,
A os moluscos bivalves vivos sejam imersos em Ægua do mar na zona de afina8ªo durante um per+odo adequado,
fixado em fun8ªo da temperatura da Ægua. Esse per+odo deve ser superior ao tempo necessÆrio para reduzir a
taxa de bactØrias fecais para n+veis permitidos pelo cap+tulo IV da presente sec8ªo,
A a temperatura m+nima da Ægua para uma afina8ªo eficaz seja, sempre que necessÆrio, determinada e difundida
pela autoridade competente para cada espØcie de moluscos bivalves vivos e zona de afina8ªo aprovada,
A as Æreas de uma mesma zona de afina8ªo sejam claramente separadas, de modo a evitar a mistura dos lotes.
3. Os operadores das zonas de afina8ªo devem manter 6 disposi8ªo da autoridade competente, para efeitos de inspec8ªo, registos permanentes da origem dos moluscos bivalves vivos, dos per+odos de afina8ªo, das zonas de afina8ªo
e do destino dado ao lote ap1s a afina8ªo.
4. Ap1s a colheita numa zona de afina8ªo, e durante o seu transporte da zona de afina8ªo para o centro de expedi8ªo
aprovado, para o centro de depura8ªo ou para o estabelecimento de transforma8ªo, os lotes devem ser acompanhados de um documento de registo cujo modelo serÆ estabelecido de acordo com o procedimento referido no artigo
6.o, salvo nos casos em que o mesmo pessoal intervenha tanto na zona de afina8ªo, como no centro de expedi8ªo,
no centro de depura8ªo ou no estabelecimento de transforma8ªo. Esse documento deve ser redigido, pelo menos,
numa das l+nguas do pa+s de destino.
CAP˝TULO II
CENTROS DE EXPEDI˙ˆO E DE DEPURA˙ˆO
A. Instala1ıes
1. O local em que se situam as instala8ıes nªo deve estar sujeito a inunda8ªo em condi8ıes normais de marØ cheia nem
a escoamento proveniente de zonas adjacentes.
2. Quando for utilizada Ægua do mar, devem existir instala8ıes que permitam o abastecimento de Ægua do mar limpa.
B. Condi1ıes especiais aplicÆveis aos centros de depura1ªo
AlØm das condi8ıes enunciadas na parte A, os centros de depura8ªo devem satisfazer as seguintes condi8ıes:
A as superf+cies internas dos tanques de depura8ªo e reservat1rios de Ægua devem ser lisas, duradouras e impermeÆveis
e ser fÆceis de limpar esfregando ou utilizando Ægua sob pressªo,
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A o fundo dos tanques de depura8ªo deve ser concebido de forma a permitir a drenagem total das Æguas,
A os tanques de depura8ªo devem receber um dØbito suficiente de Ægua do mar limpa e dispor de uma capacidade
suficiente de escoamento da Ægua para o volume de produtos a depurar,
A se nªo dispuser de um abastecimento de Ægua limpa por bombagem directa, o centro de depura8ªo deve dispor de
equipamento que permita depurar a Ægua do mar.

CAP˝TULO III
CONDI˙*ES DE HIGIENE APLIC`VEIS AOS CENTROS DE EXPEDI˙ˆO E DE DEPURA˙ˆO
A. Condi1ıes de higiene aplicÆveis aos centros de depura1ªo
1. Antes do in+cio da depura8ªo, os moluscos bivalves vivos devem ser lavados com Ægua do mar limpa ou Ægua
potÆvel sob pressªo, de modo a retirar-lhes o lodo e res+duos acumulados.
2. Os tanques de depura8ªo devem receber um dØbito de Ægua do mar suficiente por hora e por tonelada de moluscos
bivalves vivos tratados: a dist>ncia entre o ponto de extrac8ªo da Ægua do mar e os tubos de descarga das Æguas
residuais deve ser suficiente para evitar a contamina8ªo.
3. O funcionamento do sistema de depura8ªo deve permitir que os moluscos bivalves vivos recomecem rapidamente a
alimentar-se por filtra8ªo, eliminem a contamina8ªo residual, nªo voltem a ser contaminados e possam permanecer
vivos em boas condi8ıes ap1s depura8ªo para o seu acondicionamento, armazenagem e transporte antes de serem
colocados no mercado.
4. A quantidade de moluscos bivalves vivos a depurar nªo deve exceder a capacidade do centro de depura8ªo; os
moluscos bivalves vivos devem ser depurados de modo cont+nuo, durante um per+odo suficiente para respeitar as
normas microbiol1gicas fixadas no cap+tulo IV da presente sec8ªo.
5. Caso um tanque de depura8ªo contenha vÆrias espØcies de moluscos bivalves, a dura8ªo do tratamento deve
basear-se no per+odo exigido pela espØcie que necessite do per+odo de depura8ªo mais longo.
6. Os contentores destinados aos moluscos bivalves vivos nos sistemas de depura8ªo devem ser constru+dos de forma a
permitir a circula8ªo de Ægua do mar; a altura das camadas de moluscos bivalves vivos nªo deve impedir a abertura
das conchas durante a depura8ªo.
7. Ap1s a depura8ªo, as conchas dos moluscos bivalves vivos devem ser cuidadosamente lavadas em Ægua corrente,
quer Ægua potÆvel, quer Ægua do mar limpa.
8. Nªo podem ser mantidos crustÆceos, peixes ou qualquer outra espØcie marinha num tanque de depura8ªo em que
os moluscos bivalves vivos estejam a ser sujeitos a depura8ªo.
9. Os centros de depura8ªo s1 devem aceitar os lotes de moluscos bivalves vivos que sejam acompanhados de um
documento de registo cujo modelo deve ser estabelecido de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o.
10. Os centros de depura8ªo que enviem lotes de moluscos bivalves vivos para centros de expedi8ªo devem apresentar
um documento de registo cujo modelo deve ser estabelecido de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o.
11. Qualquer embalagem que contenha moluscos bivalves vivos depurados enviados para um centro de expedi8ªo deve
estar munida de um r1tulo que ateste a depura8ªo de todos os moluscos.
B. Condi1ıes de higiene aplicÆveis aos centros de expedi1ªo
1. O manuseamento dos moluscos durante os processos de embalagem ou calibragem nªo deve causar contamina8ªo do
produto nem afectar a viabilidade dos moluscos.
2. Qualquer lavagem ou limpeza de moluscos bivalves vivos deve ser efectuada com Ægua do mar limpa ou Ægua potÆvel
sob pressªo; a Ægua de lavagem nªo deve ser reciclada.
3. Os centros de expedi8ªo s1 devem aceitar lotes de moluscos bivalves vivos acompanhados do documento de registo
referido no ponto 4 da parte B do cap+tulo I e provenientes de uma zona de produ8ªo (classe A), de uma zona de
afina8ªo ou de um centro de depura8ªo aprovados.
4. Os moluscos devem ser mantidos fora de locais a que tenham acesso animais domØsticos.
5. Os centros de expedi8ªo situados em navios devem respeitar as condi8ıes enunciadas nos pontos 1, 2 e 4. Os
moluscos devem ser provenientes de uma zona de produ8ªo aprovada (classe A). As condi8ıes enunciadas na parte A
do cap+tulo II aplicam-se, mutatis mutandis, a esses centros de expedi8ªo, mas a Comissªo pode definir condi8ıes
especiais de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o.
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CAP˝TULO IV
REGRAS SANIT`RIAS APLIC`VEIS AOS MOLUSCOS BIVALVES VIVOS
Os moluscos bivalves vivos colocados no mercado para consumo humano devem satisfazer os seguintes requisitos:
1. Possuir caracter+sticas organolØpticas associadas 6 frescura e 6 viabilidade, incluindo conchas isentas de sujidade, uma
reac8ªo adequada 6 percussªo e, excepto no caso dos pectin+deos, quantidades normais de l+quido intervalvar.
2. Respeitar critØrios microbiol1gicos ou ser produzidos em conformidade com directrizes microbiol1gicas a estabelecer
de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o do presente regulamento.
3. Nªo podem conter compostos t1xicos ou nocivos de origem natural ou lan8ados no ambiente em quantidades tais
que a absor8ªo alimentar calculada exceda as doses diÆrias admiss+veis (DDA).
4. Os limites superiores relativos aos n+veis de radionucl+deos nªo devem exceder os limites aplicÆveis aos gØneros
aliment+cios fixados pela Comunidade.
5. Limites para as biotoxinas marinhas:
a) O teor total de toxinas PSP («Paralytic Shellfish Poison») nas partes comest+veis dos moluscos (corpo inteiro ou
qualquer parte comest+vel separadamente) nªo deve exceder 80 microgramas por 100 gramas de carne de
molusco, segundo um mØtodo reconhecido pela Comissªo de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o;
b) O teor total de toxinas ASP («Amnesic Shellfish Poison») nas partes comest+veis dos moluscos (corpo inteiro ou
qualquer parte comest+vel separadamente) determinado pelo mØtodo de cromatografia l+quida de alta resolu8ªo
(HPLC) nªo deve exceder 20 microgramas de Æcido dom1ico por grama;
c) Os mØtodos de anÆlise biol1gica habituais nªo devem produzir reac8ªo positiva 6 presen8a de toxinas DSP
(«Diarrheic Shellfish Poison») nas partes comest+veis dos moluscos (corpo inteiro ou qualquer parte comest+vel
separadamente).
Em coopera8ªo com o laborat1rio comunitÆrio de referŒncia competente, a Comissªo, de acordo com o procedimento
referido no artigo 6.o e depois de obter o parecer do ComitØ cient+fico, estabelecerÆ:
A os valores-limite e os mØtodos de anÆlise para outras biotoxinas marinhas, se for necessÆrio,
A as tØcnicas para a pesquisa de v+rus e normas virol1gicas,
A os planos de amostragem e os mØtodos e toler>ncias anal+ticas a aplicar para verifica8ªo da observ>ncia das regras
sanitÆrias. Na pendŒncia de decisıes nessa matØria, os mØtodos destinados a verificar a observ>ncia das regras
sanitÆrias devem ser cientificamente reconhecidos,
A devem ser introduzidas outras regras ou controlos sanitÆrios sempre que existam dados cient+ficos que apontem
para a sua necessidade, a fim de proteger a saœde pœblica.

CAP˝TULO V
ACONDICIONAMENTO DOS MOLUSCOS BIVALVES VIVOS
1. As ostras devem ser acondicionadas com a concha cMncava para baixo.
2. Todos os inv1lucros de acondicionamento de moluscos bivalves vivos, incluindo o acondicionamento no vÆcuo em
Ægua do mar, devem ser fechados e permanecer fechados desde o centro de expedi8ªo atØ 6 entrega ao consumidor
ou ao retalhista. No entanto, os inv1lucros podem ser abertos e os moluscos reacondicionados num centro de
expedi8ªo ou de depura8ªo aprovado.

CAP˝TULO VI
APROVA˙ˆO DE ESTABELECIMENTOS
Os centros de expedi8ªo e de depura8ªo devem ser aprovados pela autoridade competente.

CAP˝TULO VII
MARCA˙ˆO DE SALUBRIDADE E ROTULAGEM
1. A marca de salubridade deve ser impermeÆvel.
2. AlØm das exigŒncias relativas 6 marca8ªo de salubridade, devem ser inclu+das no r1tulo as seguintes informa8ıes:
A as espØcies de moluscos bivalves (nome comum e nome cient+fico),

19.12.2000

19.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

A a data de acondicionamento, incluindo pelo menos o dia e o mŒs.
Em derroga8ªo do disposto na Directiva 79/112/CEE, o prazo de validade pode ser substitu+do pela men8ªo «estes
animais devem encontrar-se vivos no momento da compra».
3. O r1tulo aposto nos inv1lucros de acondicionamento de moluscos bivalves vivos nªo acondicionados em embalagens
unitÆrias destinadas ao consumidor deve ser guardado pelo retalhista durante pelo menos 60 dias ap1s a divisªo do
conteœdo.

CAP˝TULO VIII
ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DOS MOLUSCOS BIVALVES VIVOS
1. Nas c>maras de armazenagem, os moluscos bivalves vivos devem ser mantidos a uma temperatura que nªo seja
prejudicial 6 sua seguran8a e viabilidade.
2. Nªo se deve proceder 6 reimersªo ou ao aspergimento dos moluscos bivalves vivos com Ægua ap1s o seu acondicionamento e sa+da do centro de expedi8ªo, excepto quando se destinem 6 venda a retalho no centro de expedi8ªo.

SEC˙ˆO VIII
Produtos da pesca
CAP˝TULO I
CONDI˙*ES APLIC`VEIS AOS NAVIOS DE PESCA
Os produtos da pesca capturados no seu meio natural devem ser capturados e, se for caso disso, manuseados para
sangria, descabe8amento, eviscera8ªo e remo8ªo das barbatanas e refrigerados, congelados ou transformados e/ou
acondicionados/embalados a bordo dos navios em conformidade com as regras estabelecidas no presente cap+tulo.
I. Condi ıes aplicÆveis ao equipamento dos navios de pesca
A. Condi1ıes aplicÆveis a todos os navios
1. Os navios de pesca devem ser concebidos e constru+dos de forma a nªo provocar a contamina8ªo dos produtos com
Æguas residuais do fundo do porªo, res+duos de esgotos, fumos, combust+vel, 1leo, lubrificantes ou outras subst>ncias
nocivas.
2. As superf+cies com que o peixe entra em contacto devem ser constitu+das por materiais resistentes 6 corrosªo, lisos e
fÆceis de limpar. Os revestimentos superficiais devem ser duradouros e nªo t1xicos.
3. O equipamento e os materiais utilizados para trabalhar o peixe devem ser constitu+dos por materiais resistentes 6
corrosªo e fÆceis de limpar.
B. Navios-fÆbrica
1. Os navios-fÆbrica devem possuir, pelo menos:
a) Uma Ærea de recep8ªo destinada 6 coloca8ªo a bordo dos produtos da pesca, concebida para permitir a separa8ªo
das sucessivas capturas. Essa Ærea deve ser fÆcil de limpar e concebida de forma a proteger os produtos da ac8ªo
do sol ou de outros elementos atmosfØricos, bem como de quaisquer fontes de contamina8ªo;
b) Um sistema higiØnico de transporte dos produtos da pesca, da Ærea de recep8ªo para os locais de trabalho;
c) Locais de trabalho com dimensıes suficientes para que a prepara8ªo e a transforma8ªo dos produtos da pesca
possam ser efectuadas em condi8ıes de higiene, fÆceis de limpar e concebidos e dispostos por forma a evitar
qualquer contamina8ªo dos produtos;
d) Locais de armazenagem dos produtos acabados com dimensıes suficientes, concebidos de forma a poderem ser
limpos com facilidade; se funcionar a bordo uma unidade de tratamento dos desperd+cios, deve ser atribu+do 6
armazenagem desses desperd+cios um porªo separado;
e) Um local de armazenagem do material de embalagem, separado dos locais de prepara8ªo e de transforma8ªo dos
produtos;
f) Equipamentos especiais para remover, quer directamente para o mar quer, se as circunst>ncias o exigirem, para
uma cuba estanque reservada para esse efeito, os desperd+cios ou produtos da pesca impr1prios para consumo
humano; se estes desperd+cios forem armazenados e tratados a bordo com vista ao seu saneamento, devem ser
previstos para essa utiliza8ªo locais separados;
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g) Equipamento que permita o abastecimento de Ægua potÆvel, na acep8ªo da Directiva 98/83/CE, ou de Ægua do mar
limpa sob pressªo ou Ægua de rios ou lagos limpa. O orif+cio de bombagem da Ægua do mar deve situar-se num
ponto que nªo permita que a Ægua bombeada seja afectada pela evacua8ªo, para o mar, das Æguas usadas, dos
desperd+cios e da Ægua de arrefecimento dos motores;
h) Dispositivos para a limpeza e desinfec8ªo das mªos, cujas torneiras nªo possam ser accionadas 6 mªo, excepto
quando se possa assegurar um n+vel equivalente de higiene, e meios higiØnicos de secagem das mªos.
2. Os navios-fÆbrica que congelem produtos da pesca devem dispor de:
a) Equipamento de congela8ªo com uma potŒncia suficiente para submeter os produtos a um abaixamento de
temperatura rÆpido, que permita obter uma temperatura central igual ou inferior a - 18 KC;
b) Equipamento de refrigera8ªo com uma potŒncia suficiente para manter nos porıes de armazenagem os produtos
da pesca a uma temperatura igual ou inferior a - 18 KC. Os porıes de armazenagem devem estar equipados com
um dispositivo registador da temperatura colocado de forma a permitir uma leitura fÆcil. O sensor de temperatura
do leitor deve estar situado na zona do porªo onde a temperatura Ø mais elevada.
O peixe inteiro congelado em salmoura destinado ao fabrico de conservas, deve ser mantido a uma temperatura igual
ou inferior a - 9 KC.
C. Navios congeladores e navios concebidos e equipados para conservar os produtos da pesca durante mais de 24 horas
1. Os navios em questªo devem estar equipados com porıes, cisternas ou contentores para a armazenagem dos
produtos da pesca no estado refrigerado ou congelado 6s temperaturas estabelecidas na presente sec8ªo. Os porıes
devem estar separados do compartimento dos motores e dos locais reservados 6 tripula8ªo por meio de divis1rias
suficientes para evitar qualquer contamina8ªo dos produtos da pesca armazenados. O equipamento de congela8ªo e
refrigera8ªo deve obedecer 6s condi8ıes estabelecidas para os navios-fÆbrica no ponto 3 da parte B.
2. Os porıes devem ser concebidos de forma a evitar que a Ægua de fusªo do gelo fique em contacto com os produtos
da pesca.
3. Os contentores utilizados para a armazenagem dos produtos devem permitir assegurar a sua conserva8ªo em
condi8ıes de higiene satisfat1rias, estar limpos e permitir o escoamento da Ægua de fusªo do gelo.
4. Nos navios equipados para a refrigera8ªo dos produtos da pesca em Ægua do mar refrigerada, as cisternas devem
dispor de um sistema que assegure uma temperatura homogØnea no seu interior; deve ser assegurada uma taxa de
arrefecimento que garanta que a mistura de peixes e Ægua do mar atinja 3 KC, no mÆximo, seis horas ap1s o
enchimento e 0 KC, no mÆximo, ap1s dezasseis horas.

II. Higiene a bordo dos navios de pesca
Sªo aplicÆveis aos produtos da pesca a bordo dos navios de pesca as seguintes condi8ıes de higiene:
1. Aquando da sua utiliza8ªo, as partes dos navios de pesca ou os contentores reservados 6 armazenagem dos produtos
da pesca devem estar limpos, nªo podendo ser suscept+veis de contamina8ªo pelo carburante ou pelas Æguas residuais
do fundo do porªo.
2. Assim que poss+vel ap1s entrarem a bordo, os produtos da pesca devem ser colocados ao abrigo de qualquer
contamina8ªo e dos efeitos do sol ou de qualquer outra fonte de calor. A Ægua utilizada para a sua lavagem deve
ser Ægua doce que obede8a aos par>metros indicados na Directiva 98/83/CE ou, se for caso disso, Ægua do mar limpa
ou Ægua de rios ou lagos limpa.
3. Os produtos da pesca devem ser manuseados e armazenados de modo a evitar a sua contusªo. < permitida a
utiliza8ªo de instrumentos perfurantes para a desloca8ªo de peixes de grandes dimensıes ou de peixes que possam
ferir o manuseador, desde que a carne desses produtos nªo seja danificada.
4. Os produtos da pesca, com exclusªo dos produtos que forem mantidos vivos, devem ser submetidos 6 ac8ªo do frio
o mais rapidamente poss+vel ap1s a sua coloca8ªo a bordo. No entanto, quando a aplica8ªo do frio nªo for poss+vel,
os produtos da pesca devem ser desembarcados assim que poss+vel.
5. Quando for utilizado gelo para a refrigera8ªo dos produtos, este deve ser fabricado com Ægua potÆvel, com Ægua do
mar limpa ou com Ægua de rios ou lagos limpa. Antes da sua utiliza8ªo, o gelo deve ser armazenado em condi8ıes
que evitem a sua contamina8ªo.
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6. Quando os peixes forem descabe8ados e/ou eviscerados a bordo, essas opera8ıes devem efectuar-se de modo
higiØnico, assim que poss+vel ap1s a captura, e os produtos devem ser lavados imediata e cuidadosamente com
Ægua potÆvel, Ægua do mar limpa ou Ægua de rios ou lagos limpa. Nesse caso, as v+sceras e as partes que possam
representar um perigo para a saœde pœblica devem ser separadas assim que poss+vel e afastadas dos produtos
destinados ao consumo humano. Os f+gados e as ovas destinados ao consumo humano devem ser conservados
sob gelo, 6 temperatura do gelo fundente, ou ser congelados.
7. Sempre que o peixe inteiro para conserva seja congelado em salmoura, o produto deve atingir uma temperatura de
- 9 KC. A salmoura nªo deve constituir uma fonte de contamina8ªo do peixe.
8. A cozedura de crustÆceos e moluscos a bordo deve ser efectuada nas condi8ıes estabelecidas na parte VI do cap+tulo
III.

CAP˝TULO II
CONDI˙*ES DE HIGIENE APLIC`VEIS DURANTE E APBS O DESEMBARQUE
1. O equipamento de descarga e desembarque deve ser constitu+do por materiais fÆceis de limpar e desinfectar e ser
mantido em bom estado de conserva8ªo e limpeza.
2. Durante a descarga e o desembarque, deve evitar-se a contamina8ªo dos produtos da pesca. Deve, nomeadamente,
assegurar-se que:
A a descarga e o desembarque sejam efectuados rapidamente,
A os produtos da pesca sejam colocados sem demora num ambiente protegido 6 temperatura requerida,
A nªo sejam autorizados equipamentos e prÆticas suscept+veis de deteriorar as partes comest+veis dos produtos da
pesca.
3. Os edif+cios das lotas e dos mercados grossistas ou respectivas partes em que os produtos da pesca sªo expostos para
venda devem:
a) Aquando da exposi8ªo ou da armazenagem dos produtos da pesca, nªo ser utilizados para outros fins. Os ve+culos
que emitam gases de escape suscept+veis de prejudicar a qualidade dos produtos da pesca nªo devem entrar nas
lotas e mercados. As pessoas com acesso 6s instala8ıes nªo estªo autorizadas a introduzir animais nas mesmas;
b) Quando for utilizada Ægua do mar, dispor de instala8ıes que permitam o abastecimento de Ægua do mar limpa.
4. Ap1s o desembarque ou, se for caso disso, a primeira venda, os produtos da pesca devem ser imediatamente
transportados para o seu local de destino ou ser armazenados em c>maras frias antes de serem expostos para venda
ou ap1s serem vendidos e enquanto aguardam o transporte para o seu local de destino. Nesse caso, os produtos da
pesca devem ser armazenados a uma temperatura pr1xima da do gelo fundente.

CAP˝TULO III
CONDI˙*ES ESPECIAIS
I. Condi ıes aplicÆveis aos produtos frescos
1. Quando os produtos refrigerados nªo embalados nªo forem distribu+dos, expedidos, preparados ou transformados
imediatamente ap1s a sua chegada a um estabelecimento, devem ser armazenados sob gelo numa c>mara frigor+fica.
Deve ser readicionado gelo sempre que necessÆrio; o gelo utilizado, com ou sem sal, deve ser fabricado a partir de
Ægua potÆvel ou Ægua do mar, rios ou lagos limpa e armazenado em condi8ıes higiØnicas, em contentores concebidos
para esse efeito. Os produtos frescos acondicionados devem ser refrigerados com gelo ou por um aparelho de
refrigera8ªo mec>nica que permita obter condi8ıes de temperatura similares.
2. As opera8ıes como o descabe8amento e a eviscera8ªo devem ser efectuadas de modo higiØnico; imediatamente a
seguir a essas opera8ıes, os produtos devem ser cuidadosamente lavados com Ægua potÆvel ou Ægua do mar, rios ou
lagos limpa.
3. As opera8ıes como a filetagem e o corte devem ser efectuadas de modo a evitar a contamina8ªo ou conspurca8ªo
dos filetes e postas e realizar-se num local diferente do utilizado para o descabe8amento e a eviscera8ªo. Os filetes e
postas nªo devem permanecer nas mesas de trabalho para alØm do tempo necessÆrio para a sua prepara8ªo e devem
ser protegidos da contamina8ªo por meio de um inv1lucro adequado. Os filetes e postas devem ser refrigerados o
mais rapidamente poss+vel ap1s a sua prepara8ªo.
4. Os contentores utilizados para a distribui8ªo ou a armazenagem dos produtos da pesca frescos devem permitir uma
drenagem adequada da Ægua de fusªo.
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II. Condi ıes aplicÆveis aos produtos congelados
Os estabelecimentos em que os produtos da pesca sªo congelados devem possuir equipamento que, relativamente 6
congela8ªo e 6 armazenagem, satisfa8a os requisitos aplicÆveis aos navios-fÆbrica que congelam os produtos da pesca.

III. Condi ıes aplicÆveis > carne de peixe separada mecanicamente
1. A separa8ªo mec>nica do peixe eviscerado deve ocorrer sem demora injustificada ap1s a filetagem, utilizando
matØrias-primas isentas de v+sceras. Se forem utilizados peixes inteiros, estes devem ser previamente eviscerados e
lavados.
2. Ap1s o fabrico, a carne separada mecanicamente deve ser congelada o mais rapidamente poss+vel ou incorporada em
produtos destinados a congela8ªo ou a serem submetidos a um tratamento estabilizador.

IV. Condi ıes relacionadas com os endoparasitas prejudiciais para a saœde humana
1. Os produtos da pesca a seguir indicados devem ser congelados a uma temperatura igual ou inferior a - 20 KC em
todo o produto durante um per+odo de, pelo menos, 24 horas; esse tratamento deve aplicar-se ao produto cru ou ao
produto acabado.
a) Peixe a consumir cru ou praticamente cru, tal como o arenque cru (maatjes);
b) As seguintes espØcies, se tiverem de ser tratadas por um processo de fumagem fria durante o qual a temperatura
interna do peixe Ø inferior a 60 KC:
A arenque,
A cavalas e sardas,
A espadilha,
A salmıes do Atl>ntico e do Pac+fico (selvagens);
c) Arenque marinado e/ou salgado, sempre que o tratamento aplicado seja insuficiente para destruir as larvas de
nemÆtodos.
2. Sempre que existam dados epidemiol1gicos que indiquem que os pesqueiros de origem nªo apresentam um risco
sanitÆrio no que diz respeito 6 presen8a de parasitas, pode ser concedida pelos Estados-Membros uma derroga8ªo do
tratamento indicado. Os Estados-Membros que recorram a esta derroga8ªo devem informar do facto a Comissªo e os
outros Estados-Membros.
3. Quando colocados no mercado, os produtos da pesca atrÆs referidos devem ser acompanhados de um documento do
fabricante que indique o tipo de processo a que foram submetidos.
4. Antes da sua comercializa8ªo, o peixe e os produtos da pesca devem ser examinados visualmente para detec8ªo de
endoparasitas vis+veis. O peixe ou as partes do peixe obviamente contaminados por parasitas devem ser retirados e
nªo devem ser utilizados para o consumo humano.

V. CrustÆceos e moluscos cozidos
Os crustÆceos e moluscos devem ser cozidos da seguinte forma:
a) A cozedura deve ser sempre seguida de um arrefecimento rÆpido. A Ægua utilizada para o efeito deve ser Ægua potÆvel
na acep8ªo da Directiva 98/83/CE ou Ægua do mar, rios ou lagos limpa. Se nªo for empregue qualquer outro mØtodo
de conserva8ªo, o arrefecimento deve prosseguir atØ se atingir a temperatura de fusªo do gelo;
b) O descasque deve efectuar-se de modo higiØnico, evitando a contamina8ªo do produto. Se esta opera8ªo for feita
manualmente, o pessoal deve prestar especial aten8ªo 6 lavagem das mªos e todas as superf+cies de trabalho devem
ser cuidadosamente limpas. Se forem utilizadas mÆquinas, estas devem ser limpas com frequŒncia e ser desinfectadas
segundo um plano a estabelecer de acordo com os processos HACCP;
c) Ap1s o descasque, os produtos cozidos devem ser imediatamente congelados ou refrigerados a uma temperatura que
nªo permita o desenvolvimento de organismos patogØnicos e ser armazenados em salas adequadas, que permitam a
manuten8ªo das temperaturas exigidas.
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CAP˝TULO IV
REGRAS SANIT`RIAS APLIC`VEIS AOS PRODUTOS DA PESCA
1. Propriedades organolØpticas dos produtos da pesca
Devem ser efectuados exames organolØpticos dos produtos da pesca de forma a assegurar a sua qualidade em termos de
higiene. Sempre que necessÆrio, a Comissªo deve estabelecer critØrios relativos 6 frescura, de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o, ap1s parecer do ComitØ cient+fico.
2. Histamina
O teor histam+nico de certos produtos da pesca deve, em nove amostras colhidas em cada lote, situar-se dentro dos
seguintes limites:
A o valor mØdio nªo deve ultrapassar 100 ppm,
A duas amostras podem ter um teor superior a 100 ppm, mas nªo superior a 200 ppm,
A nenhuma amostra deve ter um teor superior a 200 ppm.
Estes limites aplicam-se apenas aos peixes das seguintes fam+lias: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae e Scombraesosidae. Todavia, o biqueirªo que tenha sido submetido a um tratamento de matura8ªo enzimÆtica em
salmoura poderÆ apresentar um teor histam+nico superior, desde que nªo exceda o dobro dos valores indicados. As
anÆlises serªo efectuadas por mØtodos fiÆveis cientificamente reconhecidos, como a cromatografia l+quida de alta
resolu8ªo (HPLC).
3. Azoto VolÆtil Total (ABVT)
Os produtos da pesca nªo transformados serªo considerados impr1prios para consumo humano quando, na sequŒncia
de uma avalia8ªo organolØptica que tenha levantado dœvidas quanto 6 respectiva frescura, exames qu+micos revelem que
foram excedidos os limites de ABVT a fixar de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o.
4. Toxinas prejudiciais > saœde humana
< proibida a coloca8ªo dos seguintes produtos no mercado:
A peixes venenosos das seguintes fam+lias: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae,
A produtos da pesca que contenham biotoxinas, tais como a ciguatoxina ou as toxinas paralisantes dos mœsculos.
CAP˝TULO V
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DOS PRODUTOS DA PESCA
Os contentores em que os produtos da pesca sªo conservados sob gelo devem ser impermeÆveis e possibilitar uma
drenagem adequada da Ægua de fusªo.
Os blocos congelados preparados a bordo dos navios de pesca devem ser adequadamente acondicionados antes do
desembarque.
CAP˝TULO VI
ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS DA PESCA
1. Os produtos da pesca frescos ou descongelados e os produtos de crustÆceos e de moluscos cozidos e refrigerados
devem ser mantidos 6 temperatura do gelo fundente.
2. Os produtos da pesca congelados devem ser mantidos a uma temperatura igual ou inferior a - 18 KC, em todos os
pontos do produto; no entanto, o peixe inteiro congelado em salmoura destinado ao fabrico de conservas, deve ser
mantido a uma temperatura igual ou inferior a - 9 KC.
CAP˝TULO VII
TRANSPORTE DOS PRODUTOS DA PESCA
1. Durante o transporte, os produtos da pesca devem ser mantidos 6s temperaturas exigidas. Nomeadamente:
a) Os produtos da pesca frescos ou descongelados e os produtos de crustÆceos e de moluscos cozidos e refrigerados
devem ser mantidos 6 temperatura do gelo fundente;
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b) Os produtos da pesca congelados, com excep8ªo do peixe congelado em salmoura destinado ao fabrico de
conservas, devem, durante o transporte, ser mantidos uma temperatura estÆvel igual ou inferior a - 18 KC, em
todos os pontos do produto, com poss+veis breves subidas de 3 KC, no mÆximo.
2. Quando os produtos da pesca congelados forem transportados de um armazØm frigor+fico para um estabelecimento
aprovado para a+ serem descongelados 6 chegada com vista a uma prepara8ªo e/ou transforma8ªo, e quando a
dist>ncia a percorrer seja curta, a autoridade competente pode conceder uma derroga8ªo das condi8ıes previstas na
al+nea b) do ponto 1.
3. Se for utilizado gelo para refrigerar os produtos, deve ser prevista uma drenagem adequada de forma a assegurar que
a Ægua de fusªo do gelo nªo permane8a em contacto com os produtos.
4. Os produtos da pesca destinados a serem colocados vivos no mercado devem ser transportados em condi8ıes que
assegurem a preserva8ªo da sua higiene.
CAP˝TULO VIII
APROVA˙ˆO E REGISTO DE ESTABELECIMENTOS
Os navios-fÆbrica, os navios congeladores e os estabelecimentos em terra devem ser aprovados pela autoridade competente. No entanto, os estabelecimentos em terra que comercializem os seus produtos apenas no mercado local podem
ser registados.
Os mercados grossistas onde os produtos da pesca nªo sªo trabalhados mas sªo apenas expostos para venda e as lotas
devem ser registados.

SEC˙ˆO IX
Leite e produtos lÆcteos
CAP˝TULO I
LEITE CRU F PRODU˙ˆO PRIM`RIA
I. Condi ıes sanitÆrias aplicÆveis > produ ªo de leite
1. O leite cru deve provir:
a) De vacas ou bœfalas:
i) pertencentes a um efectivo que, nos termos das partes I e II do anexo A da Directiva 64/432/CEE, seja
oficialmente indemne de tuberculose e indemne ou oficialmente indemne de brucelose,
ii) que nªo apresentem quaisquer sintomas de doen8as infecciosas transmiss+veis aos seres humanos atravØs do
leite,
iii) que se encontrem em bom estado geral de saœde e que nªo apresentem sinais 1bvios de doen8a,
iv) que nªo sofram de qualquer infec8ªo do tracto genital com descarga, de enterite com diarreia e febre ou de
uma inflama8ªo reconhec+vel do œbere,
v) que nªo apresentem qualquer ferida do œbere suscept+vel de afectar o leite,
vi) que nªo tenham sido tratadas com subst>ncias transmiss+veis ao leite que sejam ou possam vir a ser perigosas
para a saœde humana, a menos que a ordenha tenha respeitado um per+odo de espera oficial estabelecido na
regulamenta8ªo comunitÆria ou, se tal nªo for o caso, em regulamenta8ıes nacionais;
b) De ovelhas ou cabras:
i) pertencentes a uma explora8ªo oficialmente indemne ou indemne de brucelose (Brucella melitensis), na acep8ªo
dos n.os 4 e 5 do artigo 2.o da Directiva 91/68/CEE,
ii) que satisfa8am os requisitos da al+nea a), com excep8ªo da subal+nea i),
c) De fŒmeas de outras espØcies:
i) pertencentes, no caso das espØcies suscept+veis 6 brucelose ou 6 tuberculose, a efectivos examinados regularmente para detec8ªo dessas doen8as ao abrigo de um plano de controlo aprovado pelas autoridades competentes,
ii) que satisfa8am os requisitos da al+nea a), com excep8ªo da subal+nea i).
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2. O leite cru
a) De animais que nªo apresentem uma reac8ªo positiva aos testes da tuberculose ou brucelose nem quaisquer
sintomas dessas doen8as, mas pertencentes a um efectivo que nªo satisfa8a os requisitos da al+nea a), subal+nea i),
do ponto 1, s1 deve ser utilizado ap1s ter sido submetido, sob a supervisªo da autoridade competente, a um
tratamento tØrmico na sequŒncia do qual apresente uma reac8ªo negativa ao teste da fosfatase;
b) De animais que nªo apresentem uma reac8ªo positiva aos testes da brucelose nem qualquer sintoma dessa doen8a,
mas pertencentes a um efectivo que nªo satisfa8a os requisitos da al+nea b), subal+nea i), do ponto 1, s1 deve ser
utilizado:
i) para o fabrico de queijo com um per+odo de matura8ªo de pelo menos dois meses, ou
ii) ap1s ter sido submetido, sob a supervisªo da autoridade competente, a um tratamento tØrmico no local, na
sequŒncia do qual apresente uma reac8ªo negativa ao teste da fosfatase;
c) De animais que nªo apresentem uma reac8ªo positiva aos testes da tuberculose ou brucelose nem quaisquer
sintomas dessas doen8as, mas pertencentes a um efectivo no qual a brucelose ou a tuberculose tenham sido
detectadas em resultado dos exames exigidos na al+nea c), subal+nea i), do ponto 1, deve ser tratado, sob a
supervisªo da autoridade competente, para garantir a sua seguran8a;
d) De animais que apresentem individualmente uma reac8ªo positiva aos testes profilÆticos da tuberculose ou
brucelose, em conformidade com a Directiva 64/432/CEE e a Directiva 91/68/CEE, nªo pode ser utilizado para
o consumo humano.
3. As cabras devem, se forem mantidas juntamente com vacas, ser inspeccionadas e testadas relativamente 6 tuberculose.
4. O isolamento de animais infectados ou que se suspeite estarem infectados com qualquer das doen8as referidas no
ponto 1 deve permitir evitar eficazmente qualquer efeito negativo para o leite dos outros animais.
II. Higiene nas explora ıes de produ ªo de leite
A. Higiene nas explora1ıes de produ1ªo de leite
1. O equipamento de ordenha m1vel e as salas em que o leite Ø armazenado, manuseado ou arrefecido devem estar
situadas e ser constru+das de forma a limitar o risco de contamina8ªo do leite.
2. Se for caso disso, as salas destinadas 6 armazenagem de leite devem dispor de um equipamento de refrigera8ªo
adequado, estar protegidas contra os parasitas e estar adequadamente separadas dos locais de estabula8ªo.
B. Higiene durante a ordenha, a recolha do leite cru e o seu transporte
1. A ordenha deve ser efectuada de forma higiØnica, devendo assegurar-se nomeadamente que:
A antes do in+cio da ordenha, as tetas, o œbere e, se necessÆrio, as partes adjacentes estejam limpos,
A o leite seja inspeccionado; o leite que apresente anomalias deve ser retirado,
A o leite de animais que apresentem sinais cl+nicos de doen8a do œbere seja retirado,
A os animais submetidos a um tratamento que possa provocar a transferŒncia de res+duos de produtos medicinais
para o leite possam ser identificados e que o leite seja retirado,
A os componentes de l+quidos ou aeross1is destinados 6s tetas nªo provoquem res+duos no leite.
2. Imediatamente ap1s a ordenha, o leite deve ser mantido num local limpo, concebido de modo a evitar efeitos
negativos para o leite. Se o leite nªo for transformado ou recolhido nas duas horas que se seguem 6 ordenha, deve
ser arrefecido atØ alcan8ar uma temperatura igual ou inferior a 8 KC, no caso de a recolha ser feita diariamente, ou
igual ou inferior a 6 KC, caso a recolha nªo seja feita diariamente
3. Durante o transporte para um estabelecimento de produtos lÆcteos, a cadeia de frio deve ser mantida e, 6 chegada ao
estabelecimento, a temperatura do leite nªo deve exceder + 10 KC, excepto se o leite tiver sido recolhido nas duas
horas seguintes 6 ordenha.
4. Por razıes de ordem tecnol1gica relativas ao fabrico de certos produtos lÆcteos, os Estados-Membros podem
conceder derroga8ıes das temperaturas estabelecidas nos pontos 2 e 3, desde que o produto final satisfa8a as regras
do presente regulamento.
C. Higiene das instala1ıes, do equipamento e dos utens6lios
1. O equipamento e os utens+lios ou as suas superf+cies que contactam com o leite (instrumentos, recipientes, cisternas,
etc., utilizados na ordenha, na recolha ou no transporte do leite) devem ser fÆceis de limpar e desinfectar e ser
mantidos em boas condi8ıes. Para esse efeito, deverªo ser utilizados materiais lisos, lavÆveis e nªo t1xicos.
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2. Ap1s utiliza8ªo, os utens+lios empregues na ordenha, o equipamento de ordenha mec>nica e os recipientes que
tenham estado em contacto com o leite devem ser limpos e desinfectados. Ap1s cada transporte, ou cada sØrie de
transportes se o per+odo que medeia entre a descarga e o carregamento seguinte for muito curto, mas, de qualquer
forma, pelo menos uma vez por dia, os recipientes e cisternas utilizados para o transporte do leite cru para um
estabelecimento de produtos lÆcteos devem ser limpos e desinfectados antes de voltarem a ser utilizados.
D. Higiene do pessoal
1. O pessoal que efectua a ordenha e/ou manuseia o leite cru deve usar vestuÆrio limpo e adequado.
2. O pessoal que efectua a ordenha deve lavar as mªos imediatamente antes do in+cio da ordenha e mantŒ-las tªo limpas
quanto poss+vel durante toda a opera8ªo. Para esse efeito, Ø necessÆrio que, junto ao local de ordenha, existam
instala8ıes adequadas para que o pessoal que efectua a ordenha e manuseia o leite cru possa lavar as mªos e os
bra8os.

III. Normas aplicÆveis ao leite cru
Na pendŒncia do estabelecimento de normas no >mbito de legisla8ªo mais espec+fica sobre a qualidade do leite e dos
produtos lÆcteos, sªo aplicÆveis as normas a seguir enunciadas, cuja observ>ncia serÆ controlada num nœmero representativo de amostras colhidas por amostragem aleat1ria:
Contagem em placas e contagem de cØlulas somÆticas.
O leite de vaca cru deve satisfazer as seguintes normas:
Contagem em placas a 30 KC (por ml)

£ 100 000 (1)

Contagem de cØlulas somÆticas (por ml)

£ 400 000 (2)

(1) MØdia geomØtrica constatada ao longo de um per+odo de dois meses, com, pelo menos, uma colheita mensal;
(2) MØdia geomØtrica constatada ao longo de um per+odo de trŒs meses, com, pelo menos, uma colheita mensal. Quando os n+veis de
produ8ªo variem consideravelmente consoante a esta8ªo, um Estado-Membro pode ser autorizado pela Comissªo, de acordo com o
procedimento referido no artigo 6.o, a aplicar outro mØtodo de cÆlculo dos resultados para um baixo per+odo de lacta8ªo.
Podem ser utilizados outros mØtodos cientificamente validados.

Para o fabrico de queijo com um per+odo de matura8ªo ou afina8ªo de, pelo menos, 60 dias podem ser concedidas pelos
Estados-Membros derroga8ıes individuais ou gerais.
Sempre que forem excedidos os valores previstos pelas normas a respeitar pelo leite cru, devem ser tomadas medidas
para corrigir a situa8ªo. Quando essas normas forem excedidas repetida ou excessivamente, a autoridade competente
deve ser informada e deve assegurar que sejam tomadas medidas adequadas.
IV. CritØrios microbiol.gicos aplicÆveis ao leite cru
Os Estados-Membros assegurarªo que o leite cru destinado ao consumo directo ou ao fabrico de produtos cujo processo
de fabrico nªo inclua um tratamento capaz de eliminar microrganismos patogØnicos seja testado para garantir a
seguran8a microbiol1gica dos produtos.

CAP˝TULO II
PRODUTOS L`CTEOS
I. Condi ıes aplicÆveis aos estabelecimentos
Sempre que necessÆrio, podem ser concedidas pela autoridade competente condi8ıes especiais, nomeadamente a fim de
ter em conta mØtodos de produ8ªo tradicionais.
II. Requisitos aplicÆveis ao leite para consumo tratado termicamente
1. Aquando da aceita8ªo num estabelecimento de produtos lÆcteos, o leite deve ser arrefecido e/ou mantido a uma
temperatura nªo superior a + 6 KC atØ ser tratado termicamente, excepto se for tratado nas quatro horas seguintes 6
aceita8ªo.
2. Na pendŒncia do estabelecimento de normas no >mbito de legisla8ªo mais espec+fica sobre qualidade do leite e dos
produtos lÆcteos, sªo aplicÆveis as seguintes normas:
a) O leite pasteurizado deve:
A ser preparado por meio de um tratamento que utilize uma temperatura elevada durante um per+odo curto
(pelo menos 71,7 KC durante 15 segundos) ou de um processo de pasteuriza8ªo que utilize diferentes combina8ıes de tempo e temperatura para obter um efeito equivalente,
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A apresentar uma reac8ªo negativa ao teste da fosfatase,
A ser arrefecido imediatamente ap1s a pasteuriza8ªo, atØ atingir o mais rapidamente poss+vel uma temperatura
nªo superior a 6 KC;
A ser preparado a partir de leite cru com, antes do tratamento tØrmico, uma contagem em placas a 30 KC
inferior a 300 000 por mililitro, no caso do leite de vaca, ou a partir de leite termizado conforme referido no
ponto 2, al+nea a), da parte III com, antes do tratamento tØrmico, uma contagem em placas a 30 KC inferior a
100 000 por mililitro, no caso do leite de vaca;
b) O leite obtido por tratamento a temperatura ultra-elevada (UHT) deve:
A ser preparado por um processo de aquecimento em fluxo cont+nuo do leite cru que utilize uma temperatura
elevada durante um per+odo curto (pelo menos 135 KC durante, no m+nimo, um segundo ou por um processo
que utilize diferentes combina8ıes de tempo e temperatura de forma a obter um efeito equivalente), com o
objectivo de destruir todos os microrganismos residuais e os seus esporos, e ser acondicionado num inv1lucro
assØptico em recipientes opacos ou tornados opacos gra8as 6 embalagem, de um tipo que permita reduzir ao
m+nimo as altera8ıes qu+micas, f+sicas e organolØpticas,
A ser conservado de forma a que nªo se possa observar qualquer deteriora8ªo ap1s ter sido mantido durante
quinze dias num recipiente fechado a uma temperatura de 30 KC; sempre que necessÆrio, o leite pode ser
mantido durante sete dias num recipiente fechado a uma temperatura de 55 KC,
A ser preparado a partir de leite cru com, antes do tratamento tØrmico, uma contagem em placas a 30 KC
inferior a 300 000 por mililitro, no caso do leite de vaca, ou de leite termizado ou pasteurizado com, antes
do tratamento tØrmico, uma contagem em placas a 30 KC inferior a 100 000 por mililitro, no caso do leite de
vaca;
A Se for aplicado um processo de tratamento do leite UHT por contacto directo do leite e do vapor de Ægua, o
vapor de Ægua deve provir de Ægua potÆvel e nªo deve deixar dep1sitos de matØrias estranhas no leite, nem ter
sobre este um efeito nocivo;
c) O leite esterilizado deve:
A ser aquecido e esterilizado em recipientes hermeticamente fechados, devendo o dispositivo de fecho permanecer intacto,
A ser conservado de forma a que nªo se possa observar qualquer deteriora8ªo ap1s ter sido mantido durante
quinze dias num recipiente fechado a uma temperatura de 30 KC; sempre que necessÆrio, o leite pode tambØm
ser mantido durante sete dias num recipiente fechado a uma temperatura de 55 KC,
A ser preparado a partir de leite cru com, antes do tratamento tØrmico, uma contagem em placas a 30 KC
inferior a 300 000 por mililitro, no caso do leite de vaca, ou de leite termizado ou pasteurizado com, antes
do tratamento tØrmico, uma contagem em placas a 30 KC inferior a 100 000 por mililitro, no caso do leite de
vaca.
III. Requisitos aplicÆveis a outros produtos lÆcteos
1. Aquando da aceita8ªo num estabelecimento de produtos lÆcteos, o leite deve ser arrefecido e/ou mantido a uma
temperatura nªo superior a + 6 KC atØ ser transformado. Para o fabrico de produtos lÆcteos com leite cru, o operador
ou gerente do estabelecimento de produtos lÆcteos deve tomar todas as medidas necessÆrias para assegurar que o leite
cru seja mantido a uma temperatura inferior a + 6 KC enquanto aguarda a transforma8ªo ou seja transformado
imediatamente ap1s terminada a ordenha. No entanto, por razıes tecnol1gicas ligadas ao fabrico de certos produtos
lÆcteos, a autoridade competente pode autorizar que a temperatura acima indicada seja excedida.
2. Na pendŒncia do estabelecimento de normas no >mbito de legisla8ªo mais espec+fica sobre a qualidade do leite e dos
produtos lÆcteos, o leite submetido a um tratamento que implique o aquecimento e que se destine ao fabrico de
produtos lÆcteos deve obedecer 6s seguintes condi8ıes:
a) O leite termizado deve:
A ser obtido de leite cru com, antes do tratamento tØrmico, uma contagem em placas a 30 KC inferior a 300 000
por mililitro, no caso do leite de vaca,
A ser preparado a partir de leite cru aquecido durante 15 segundos, no m+nimo, a uma temperatura compreendida entre 57 KC e 68 KC, de forma a que o leite apresente, ap1s esse tratamento, uma reac8ªo positiva ao
teste da fosfatase,
A se for utilizado para a produ8ªo de leite pasteurizado, leite UHT ou leite esterilizado destinado ao fabrico de
produtos lÆcteos, apresentar antes do tratamento uma contagem em placas a 30 KC inferior a 100 000 por
mililitro;
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b) O leite pasteurizado deve:
A ser preparado por meio de um tratamento que utilize uma temperatura elevada durante um per+odo curto
(pelo menos 71,7 KC durante 15 segundos) ou de um processo de pasteuriza8ªo que utilize diferentes combina8ıes de tempo e temperatura para obter um efeito equivalente,
A apresentar uma reac8ªo negativa ao teste da fosfatase;
c) O leite UHT deve ser preparado por um processo de aquecimento em fluxo cont+nuo do leite cru que utilize uma
temperatura elevada durante um per+odo curto (pelo menos 135 KC durante, no m+nimo, um segundo ou por um
processo que utilize diferentes combina8ıes de tempo/temperatura de forma a obter um efeito equivalente), com o
objectivo de destruir todos os microrganismos e os seus esporos, e ser acondicionado num inv1lucro assØptico em
recipientes opacos ou tornados opacos gra8as 6 embalagem, de um tipo que permita reduzir ao m+nimo as
altera8ıes qu+micas, f+sicas e organolØpticas.

CAP˝TULO III
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
O fecho deve ser efectuado imediatamente ap1s o enchimento, no estabelecimento em que foi realizado o œltimo
tratamento tØrmico do leite para consumo e/ou dos produtos de leite l+quido, por meio de um dispositivo de fecho
que assegure a protec8ªo do leite contra quaisquer efeitos prejudiciais de origem externa sobre as suas caracter+sticas. O
sistema de fecho deve ser concebido de modo a que a prova de abertura seja 1bvia e facilmente verificÆvel.

CAP˝TULO IV
ROTULAGEM
Para efeitos de inspec8ªo e sem preju+zo do disposto na Directiva 79/112/CEE, os r1tulos devem ostentar claramente:
1. No caso do leite cru destinado ao consumo humano directo, os termos «leite cru».
2. No caso do leite tratado termicamente e de produtos de leite l+quido tratados termicamente:
A a natureza do tratamento tØrmico a que o leite foi submetido, i.e., termizado, pasteurizado, UHT ou esterilizado,
A qualquer indica8ªo, codificada ou nªo, que torne poss+vel identificar a data do œltimo tratamento tØrmico,
A para o leite pasteurizado, a temperatura a que o produto deve ser armazenado.
3. No caso dos produtos lÆcteos:
A para os produtos lÆcteos fabricados a partir de leite nªo tratado termicamente ou de leite termizado e cujo
processo de fabrico nªo inclua qualquer tratamento tØrmico, a men8ªo «fabricado com leite cru» ou «fabricado
com leite termizado»,
A para os produtos lÆcteos tratados termicamente no final do processo de fabrico, a natureza desse tratamento,
A para os produtos de leite l+quido pasteurizados, a temperatura a que os produtos devem ser armazenados.

CAP˝TULO V
MARCA˙ˆO DE SALUBRIDADE
Em derroga8ªo dos requisitos em matØria de marca8ªo de salubridade estabelecidos na introdu8ªo do presente anexo, o
nœmero de aprova8ªo na marca de salubridade pode ser substitu+do por uma referŒncia ao local em que Ø indicado o
nœmero de aprova8ªo do estabelecimento.

CAP˝TULO VI
APROVA˙ˆO E REGISTO DE ESTABELECIMENTOS
Os estabelecimentos de produtos lÆcteos serªo aprovados pela autoridade competente em conformidade com o disposto
na introdu8ªo do presente anexo.
Os estabelecimentos de produtos lÆcteos que sirvam o mercado local podem ser registados.
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SEC˙ˆO X
Ovos e ovoprodutos
Cap+tulo I
OVOS
1. Nas instala8ıes do produtor e atØ 6 venda ao consumidor, os ovos devem ser mantidos limpos, secos, isentos de
odores estranhos, eficazmente protegidos dos choques e ao abrigo da exposi8ªo directa ao sol. Devem ser armazenados e transportados 6 temperatura mais adequada para assegurar uma conserva8ªo 1ptima das suas propriedades
higiØnicas.
2. Os ovos devem ser entregues ao consumidor num prazo mÆximo de 21 dias ap1s a postura.
3. Relativamente 6s salmonelas, sªo aplicÆveis, aos ovos destinados 6 SuØcia e 6 Finl>ndia, as seguintes regras:
a) As remessas de ovos devem ser originÆrias de bandos submetidos a uma amostragem microbiol1gica definida de
acordo com o procedimento referido no artigo 6.o;
b) O teste previsto na al+nea a) nªo Ø exigido no caso das remessas de ovos destinados ao fabrico de ovoprodutos
num estabelecimento de ovoprodutos;
c) As garantias referidas na al+nea a) nªo sªo exigidas no caso dos ovos originÆrios de estabelecimentos submetidos a
um programa operacional reconhecido pela Comissªo, de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o,
como equivalente ao aprovado para a SuØcia e a Finl>ndia. Os programas operacionais dos Estados-Membros
podem ser alterados e actualizados pela Comissªo de acordo com o mesmo processo.

CAP˝TULO II
OVOPRODUTOS
I. Condi ıes aplicÆveis aos estabelecimentos
Os estabelecimentos de fabrico de ovoprodutos devem dispor, pelo menos, de:
1. Salas adequadas, com equipamento pr1prio para:
a) Lavar e desinfectar os ovos sujos, se necessÆrio;
b) Partir os ovos e recolher o seu conteœdo e remover os peda8os de casca e membranas.
2. Uma sala separada para as opera8ıes nªo referidas no ponto 1.
Se os ovoprodutos forem pasteurizados, essa pasteuriza8ªo pode ser efectuada na sala a que diz respeito a al+nea b) do
ponto 1 se o estabelecimento dispuser de um sistema de pasteuriza8ªo fechado. Devem ser tomadas todas as medidas
necessÆrias para evitar a contamina8ªo dos ovoprodutos ap1s a sua pasteuriza8ªo.
II. MatØrias-primas para o fabrico de ovoprodutos
No fabrico de ovoprodutos podem apenas ser utilizados ovos nªo incubados pr1prios para consumo humano; as suas
cascas devem estar completamente desenvolvidas e nªo apresentar fendas. No entanto, os ovos fendidos podem ser
utilizados para o fabrico de ovoprodutos, desde que sejam entregues directamente pelo centro de embalagem ou pela
explora8ªo de produ8ªo a um estabelecimento aprovado, onde devem ser partidos assim que poss+vel.
Os ovos l+quidos obtidos num estabelecimento aprovado para o efeito podem ser lizados como matØria-prima. Os ovos
l+quidos devem ser obtidos nas seguintes condi8ıes:
1. Condi8ıes enunciadas nos pontos 1 a 4 da parte III seguinte.
2. Imediatamente ap1s o seu fabrico, os produtos devem ser ultracongelados ou refrigerados a uma temperatura nªo
superior a 4 KC; neste œltimo caso, devem ser tratados no local de destino nas 48 horas seguintes 6 quebra dos ovos
com que foram obtidos, excepto no caso dos ingredientes a que serÆ retirado o a8œcar.
3. A natureza dos produtos deve ser indicada do modo seguinte: «ovoprodutos nªo pasteurizados A a tratar no local de
destino A data e hora em que os ovos foram partidos».
III. Requisitos especiais de higiene aplicÆveis ao fabrico de ovoprodutos
Todas as opera8ıes devem ser efectuadas de modo a evitar qualquer contamina8ªo durante a produ8ªo, manuseamento e
armazenagem dos ovoprodutos, e nomeadamente:
1. Os ovos sujos devem ser lavados antes de serem partidos.
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2. Os ovos devem ser partidos na sala prevista para esse efeito; os ovos fendidos devem ser transformados sem demora.
3. Os ovos que nªo sejam de galinha, de perua ou de pintada devem ser manuseados e transformados separadamente. O
equipamento deve estar limpo e desinfectado no momento em que recome8a a transforma8ªo de ovos de galinha, de
perua e de pintada.
4. O conteœdo dos ovos nªo pode ser obtido por centrifuga8ªo ou esmagamento destes e os restos das claras de ovos
nªo podem ser extra+dos das cascas vazias por centrifuga8ªo quando se destinem ao consumo humano.
5. Depois de partidos os ovos, todas as part+culas do ovoproduto devem ser submetidas, tªo rapidamente quanto
poss+vel, a um tratamento destinado a eliminar riscos microbiol1gicos ou a reduzi-los para um n+vel aceitÆvel. Os
lotes cujo tratamento tenha sido insuficiente devem ser submetidos imediatamente a um novo tratamento no mesmo
estabelecimento, na condi8ªo de o novo tratamento os tornar pr1prios para consumo humano; quando se verificar
que um lote Ø impr1prio para consumo humano, o lote deve ser desnaturado.
Nªo Ø exigido um tratamento para as claras de ovos destinadas ao fabrico de albumina seca ou cristalizada a
submeter posteriormente a um tratamento de pasteuriza8ªo.
6. Se o tratamento nªo for efectuado imediatamente ap1s os ovos terem sido partidos, o conteœdo dos ovos deve ser
armazenado quer congelado, quer a uma temperatura nªo superior a 4 KC; o per+odo de armazenagem a 4 KC nªo
deve exceder 48 horas, excepto no caso dos produtos estabilizados (por exemplo, com sal ou a8œcar) e dos
ovoprodutos a que serÆ retirado o a8œcar.
7. Os produtos que nªo tenham sido estabilizados de modo a poderem conservar-se 6 temperatura ambiente devem ser
arrefecidos atØ atingirem uma temperatura nªo superior a 4 KC; os produtos para congela8ªo devem ser congelados
imediatamente ap1s tratamento.
IV. Especifica ıes analticas
1. A concentra8ªo de Æcido 3-hidroxibut+rico nªo deve exceder 10 mg/kg de matØria seca do ovoproduto nªo modificado.
2. O teor de Æcido lÆctico nªo deve exceder 1 000 mg/kg de matØria seca do ovoproduto (aplicÆvel apenas ao produto
nªo tratado).
Contudo, para os produtos fermentados, esse valor deve ser o registado antes do processo de fermenta8ªo.
3. A quantidade de restos de cascas, de membranas de ovo e de quaisquer outras part+culas no ovoproduto nªo deve
exceder 100 mg/kg de ovoproduto.
V. Rotulagem dos ovoprodutos
Todas as remessas de ovoprodutos que deixem um estabelecimento devem, alØm de respeitar os requisitos gerais
aplicÆveis 6 marca8ªo de salubridade, ostentar um r1tulo com a temperatura a que os ovoprodutos devem ser mantidos
e o per+odo durante o qual a conserva8ªo pode, pois, ser assegurada.
VI. Aprova ªo e registo de estabelecimentos
As instala8ıes de recolha e os centros de embalagem de ovos devem ser registados. Os estabelecimentos de fabrico de
ovoprodutos serªo aprovados e ser-lhes-Æ atribu+do um nœmero de aprova8ªo em conformidade com o disposto na
introdu8ªo do presente anexo.

SEC˙ˆO XI
Coxas de rª
1. As rªs s1 podem ser abatidas por tØcnicas que minimizem o sofrimento, num estabelecimento aprovado para o
efeito. As rªs que jÆ se encontrem mortas aquando do processo de abate nªo devem ser preparadas para consumo
humano.
2. Deve ser reservada uma sala especial para a armazenagem e a lavagem das rªs vivas, seu abate e sangria. Essa sala
deve estar fisicamente separada da sala de prepara8ªo.
3. Imediatamente ap1s a sua prepara8ªo, as coxas de rª devem ser abundantemente lavadas com Ægua potÆvel corrente
na acep8ªo da Directiva 98/83/CE do Conselho e ser imediatamente refrigeradas 6 temperatura do gelo fundente ou
congeladas a uma temperatura de pelo menos - 18 KC ou transformadas.
4. As coxas de rª nªo devem conter, nas suas partes comest+veis, contaminantes como metais pesados ou subst>ncias
organo-halogenadas a um n+vel tal que a ingestªo calculada na dieta exceda a ingestªo humana diÆria ou semanal
aceitÆvel.
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SEC˙ˆO XII
Carac.is
1. Os carac1is apenas podem ser mortos por mØtodos que minimizem o sofrimento, num estabelecimento aprovado
para o efeito. Os carac1is que jÆ se encontrem mortos aquando do processo de abate nªo devem ser preparados para
consumo humano.
2. Os hepato-p>ncreas devem ser removidos e nªo devem ser utilizados para consumo humano.
3. Os carac1is nªo devem conter, nas suas partes comest+veis, contaminantes tais como metais pesados ou subst>ncias
organo-halogenadas a um n+vel tal que a ingestªo calculada na dieta exceda a ingestªo humana diÆria ou semanal
aceitÆvel.

SEC˙ˆO XIII
Gorduras animais fundidas e torresmos
A. Regras aplicÆveis aos estabelecimentos de recolha ou de transforma1ªo de matØrias-primas
1. Os centros de recolha de matØrias-primas, com vista ao seu subsequente transporte para os estabelecimentos de
transforma8ªo, devem dispor de um armazØm frigor+fico para a armazenagem das matØrias-primas a uma temperatura igual ou inferior a 7 KC, a nªo ser que as matØrias-primas sejam recolhidas e fundidas nas 12 horas seguintes 6
sua obten8ªo.
2. O estabelecimento de transforma8ªo deve estar aprovado e dispor, pelo menos, de:
a) Um armazØm frigor+fico, excepto se as matØrias-primas forem recolhidas e fundidas nas 12 horas seguintes 6 sua
obten8ªo;
b) Uma sala de expedi8ªo, excepto se o estabelecimento s1 expedir gorduras animais fundidas a granel;
c) Se for caso disso, equipamento adequado para a prepara8ªo de produtos que consistam em gorduras animais
fundidas, misturadas com outros gØneros aliment+cios e/ou condimentos.

B. Higiene das gorduras animais fundidas, torresmos e subprodutos
1. As matØrias-primas devem provir de animais considerados pr1prios para consumo humano na sequŒncia das inspec8ıes ante mortem e post mortem.
2. As matØrias-primas devem consistir em tecidos adiposos ou ossos que contenham a menor quantidade poss+vel de
sangue e impurezas.
3. a) Para a prepara8ªo de gorduras animais fundidas, s1 podem ser utilizados tecidos adiposos ou ossos recolhidos em
matadouros, instala8ıes de desmancha ou estabelecimentos de transforma8ªo de carne. AtØ 6 extrac8ªo das
gorduras, as matØrias-primas devem ser transportadas e armazenadas em boas condi8ıes de higiene e a uma
temperatura interna igual ou inferior a 7 KC;
b) Em derroga8ªo da al+nea a):
A as matØrias-primas podem ser armazenadas e transportadas sem refrigera8ªo, desde que a extrac8ªo da
gordura se efectue nas 12 horas seguintes 6 sua obten8ªo,
A podem ser utilizadas na prepara8ªo de gorduras animais fundidas matØrias-primas recolhidas em lojas de
venda a retalho ou em instala8ıes adjacentes a pontos de venda em que a desmancha e a armazenagem de
carnes se efectuem exclusivamente para abastecimento directo do consumidor final, desde que obede8am a
condi8ıes de higiene satisfat1rias e estejam adequadamente embaladas. Se a recolha das matØrias-primas nªo
for diÆria, deverªo ser refrigeradas imediatamente ap1s a sua recolha.
4. A extrac8ªo das gorduras das matØrias-primas deve ser efectuada pelo calor, por pressªo ou por outro mØtodo
adequado, seguido de uma separa8ªo das gorduras por decanta8ªo, centrifuga8ªo, filtragem ou outro mØtodo
adequado. < proibida a utiliza8ªo de solventes.
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5. As gorduras animais fundidas preparadas em conformidade com os pontos 1, 2, 3 e 4 podem ser refinadas no
mesmo estabelecimento ou noutro estabelecimento para melhorar as suas qualidades f+sico-qu+micas sempre que as
gorduras a refinar respeitem as normas do ponto 6.
6. As gorduras animais fundidas, consoante o seu tipo, devem satisfazer as seguintes normas:
Ruminantes

Su+nos

Sebo comest+vel

`cidos gordos
livres (m/m %
de Æcido
oleico),
no mÆximo
Per1xido,
no mÆximo
Impurezas insolœveis
totais

Outras gorduras animais

Gordura de su+no
comest+vel
Sebo para
refina8ªo

Banha e outra
gordura de
Comest+veis
su+no para
refina8ªo

Primeira
extrac8ªo (1)

Outra

0,75

1,25

3,0

0,75

1,25

2,0

4 meq/kg

4 meq/kg

6 meq/kg

4 meq/kg

4 meq/kg

6 meq/kg

Banha

(2)

Outra

0,15 %, no mÆximo

1,25

Para
refina8ªo

3,0

4 meq/kg 10 meq/kg

0,5 %, no mÆximo

Cheiro,
sabor, cor

Normal

(1) Gorduras animais fundidas extra+das a baixa temperatura de gorduras frescas do cora8ªo, omento, rins e mesentØrio de bovinos,
bem como gorduras provenientes de salas de desmancha.
(2) Gorduras frescas extra+das dos tecidos adiposos dos su+nos.

7. Os torresmos destinados ao consumo humano devem ser armazenados:
i) Quando forem obtidos a uma temperatura igual ou inferior a 70 KC, a uma temperatura inferior a 7 KC durante
um per+odo nªo superior a 24 horas ou a uma temperatura igual ou inferior a - 18 KC;
ii) Quando forem obtidos a uma temperatura superior a 70 KC e tenham um teor de humidade igual ou superior a
10 % (m/m):
A a uma temperatura inferior a 7 KC durante um per+odo que nªo exceda 48 horas ou a uma combina8ªo
tempo/temperatura que dŒ garantias equivalentes,
A a uma temperatura igual ou inferior a - 18 KC;
iii) Quando forem obtidos a uma temperatura superior a 70 KC e tenham um teor de humidade inferior a 10 %
(m/m): nªo hÆ qualquer requisito espec+fico.
SEC˙ˆO XIV
EstGmagos, bexigas e intestinos tratados
1. Nos estabelecimentos que tratam estMmagos, bexigas e intestinos, deve assegurar-se que os produtos que nªo possam
ser mantidos 6 temperatura ambiente sejam, atØ 6 sua expedi8ªo, armazenados em salas destinadas a esse fim. Os
produtos nªo salgados ou secos devem nomeadamente ser mantidos a uma temperatura nªo superior a 3 KC.
2. Os intestinos, bexigas e estMmagos de animais apenas podem ser colocados no mercado se:
a) Os intestinos, bexigas ou estMmagos provierem de animais que foram abatidos num matadouro sob a supervisªo
da autoridade competente e que foram submetidos a inspec8ıes ante mortem e post mortem;
b) Os intestinos, bexigas ou estMmagos provierem de estabelecimentos aprovados pela autoridade competente;
c) Os intestinos, bexigas ou estMmagos tiverem sido limpos e raspados e, em seguida, salgados, aquecidos ou secos;
d) Ap1s o tratamento referido na al+nea c), tiverem sido tomadas medidas eficazes para evitar recontamina8ªo dos
intestinos, estMmagos ou bexigas.
Os intestinos, bexigas e estMmagos de animais apenas podem ser importados de pa+ses terceiros contra a apresenta8ªo de um certificado emitido e assinado por um veterinÆrio oficial que ateste o respeito das condi8ıes supramencionadas.
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SEC˙ˆO XV
Gelatina
CAP˝TULO I
REQUISITOS APLIC`VEIS 5S MAT?RIAS-PRIMAS
1. Para a produ8ªo de gelatina destinada ao consumo humano podem ser utilizadas as seguintes matØrias-primas:
A ossos,
A peles e couros de ruminantes de cria8ªo,
A peles de su+nos,
A pele de aves de capoeira,
A tendıes e nervos,
A peles e couros de ca8a selvagem,
A pele e espinhas de peixe.
2. < proibida a utiliza8ªo de ossos de ruminantes nascidos, criados ou abatidos em pa+ses ou regiıes com elevado risco
de BSE em conformidade com a classifica8ªo da legisla8ªo comunitÆria.
3. < proibida a utiliza8ªo de peles e couros submetidos a processos de curtimento.
4. As matØrias-primas enumeradas nos cinco primeiros travessıes do ponto 1 devem provir de animais abatidos num
matadouro e cujas carca8as foram consideradas pr1prias para consumo humano na sequŒncia de inspec8ıes ante
mortem e post mortem ou, no caso de couros e peles de ca8a selvagem, de animais considerados pr1prios para
consumo humano.
5. As matØrias-primas devem provir de instala8ıes do sector alimentar aprovadas ou registadas nos termos do presente
regulamento.
Os centros de recolha e as fÆbricas de curtumes que pretendam fornecer matØrias-primas para a produ8ªo de gelatina
destinada ao consumo humano devem ser especificamente aprovados ou registados para esse efeito pelas autoridades
competentes e devem satisfazer os seguintes requisitos:
a) Devem dispor de salas de armazenagem com pavimento resistente e paredes lisas, fÆceis de limpar e desinfectar e,
se for caso disso, com instala8ıes de refrigera8ªo;
b) As salas de armazenagem devem ser mantidas em condi8ıes satisfat1rias de conserva8ªo e limpeza, de forma a
nªo constitu+rem uma fonte de contamina8ªo das matØrias-primas;
c) Se nessas instala8ıes forem armazenadas e/ou transformadas matØrias-primas que nªo estejam em conformidade
com o presente cap+tulo, essas matØrias-primas devem, durante as fases de recep8ªo, armazenagem, transforma8ªo
e expedi8ªo, ser separadas das matØrias-primas em conformidade com o presente cap+tulo.
6. As importa8ıes para a Comunidade de matØrias-primas destinadas 6 produ8ªo de gelatina para consumo humano
estªo sujeitas 6s seguintes disposi8ıes:
A os Estados-Membros podem autorizar a importa8ªo dessas matØrias-primas apenas de pa+ses terceiros que
figurem numa lista elaborada para esse fim,
A cada remessa deve ser acompanhada de um certificado em conformidade com o modelo estabelecido de acordo
com o procedimento referido no artigo 6.o.

CAP˝TULO II
TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DAS MAT?RIAS-PRIMAS
1. Durante o transporte e aquando da entrega nos centros de recolha, nas fÆbricas de curtumes e nos estabelecimentos
de produ8ªo de gelatina, as matØrias-primas devem ser acompanhadas de um documento que indique a sua origem.
2. As matØrias-primas devem ser transportadas e armazenadas refrigeradas ou congeladas, excepto no caso de serem
transformadas nas 24 horas que se seguem ao in+cio do seu transporte.
No entanto, os ossos e a osse+na desengordurados e secos, os couros salgados, secos e tratados com cal e as peles e os
couros submetidos a um tratamento alcalino ou Æcido podem ser transportados e armazenados 6 temperatura
ambiente.
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CAP˝TULO III
CONDI˙*ES APLIC`VEIS AO FABRICO DE GELATINA
1. A produ8ªo de gelatina deve obedecer a um processo que assegure que:
A todas as matØrias de ossos de ruminantes nascidos, criados e abatidos em pa+ses ou regiıes com baixo risco de
BSE em conformidade com a classifica8ªo da legisla8ªo comunitÆria sejam submetidas a um processo que
assegure que todas essas matØrias sejam finamente trituradas e desengorduradas com Ægua quente e tratadas
com Æcido clor+drico dilu+do (a uma concentra8ªo de 4 %, no m+nimo, e com pH < 1,5) durante um per+odo de,
pelo menos, dois dias, seguido de um tratamento alcalino com solu8ªo de cal saturada (pH > 12,5) durante um
per+odo de, pelo menos, 20 dias, com uma fase de esteriliza8ªo a 138-140 KC durante quatro segundos ou a um
processo equivalente aprovado pela Comissªo ap1s consulta do ComitØ cient+fico,
A as outras matØrias-primas sejam submetidas a um tratamento Æcido ou alcalino, seguido de uma ou mais
passagens por Ægua. O pH deve ser em seguida ajustado. A gelatina deve ser extra+da por um ou vÆrios
aquecimentos sucessivos, seguidos de purifica8ªo por filtra8ªo e esteriliza8ªo.
2. < proibida a utiliza8ªo de conservantes, com excep8ªo do di1xido de enxofre e do per1xido de hidrogØnio.
3. Desde que os requisitos aplicÆveis 6 gelatina nªo destinada ao consumo humano sejam exactamente os mesmos que
os aplicÆveis 6 gelatina destinada ao consumo humano, a produ8ªo e a armazenagem podem ser efectuadas no
mesmo estabelecimento.

CAP˝TULO IV
REQUISITOS APLIC`VEIS AOS PRODUTOS ACABADOS
Limites aplicÆveis aos res+duos
Elementos

Limite

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

Humidade (105 KC)

15 %

Cinzas (550 KC)

2%

SO2 (Reith Williams)

50 ppm

H2O2 [Farmacopeia Europeia 1986 (V2O2)]

10 ppm
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ANEXO III
IMPORTA˙ˆO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE PA˝SES TERCEIROS
As disposi8ııes do presente anexo sªo aplicÆveis sem preju+zo dos requisitos de pol+cia sanitÆria aplicÆveis 6 importa8ªo
de produtos de origem animal estabelecidos no Regulamento . . ./. . . do Conselho que estabelece as regras de pol+cia
sanitÆria aplicÆveis 6 comercializa8ªo e 6 importa8ªo de produtos de origem animal destinados ao consumo humano.
I. Disposi ıes aplicÆveis > elabora ªo de listas de pases terceiros dos quais sªo permitidas importa ıes de
produtos de origem animal
A fim de assegurar o cumprimento das disposi8ıes gerais referidas no artigo 12.o do Regulamento . . . (relativo 6 higiene
dos gØneros aliment+cios), proceder-se-Æ conforme a seguir indicado.
De acordo com o procedimento referido no artigo 6.o, a Comissªo deve:
a) Elaborar listas dos pa+ses terceiros ou partes de pa+ses terceiros dos quais sªo permitidas importa8ıes de produtos de
origem animal. Essas listas serªo elaboradas ap1s uma visita comunitÆria de inspec8ªo.
Ao elaborar essas listas, devem ter-se nomeadamente em considera8ªo:
i) a legisla8ªo do pa+s terceiro,
ii) a organiza8ªo da autoridade competente do pa+s terceiro e dos seus servi8os de inspec8ªo, os poderes desses
servi8os e a supervisªo a que estªo sujeitos, bem como a autoridade de que dispıem para verificar eficazmente a
aplica8ªo da respectiva legisla8ªo,
iii) as condi8ıes de higiene de produ8ªo, fabrico, manuseamento, armazenagem e expedi8ªo efectivamente aplicadas
aos produtos de origem animal destinados 6 Comunidade,
iv) as garantias que o pa+s terceiro pode dar quanto ao respeito ou 6 equivalŒncia das condi8ıes sanitÆrias pertinentes,
v) a experiŒncia do pa+s terceiro em matØria de comercializa8ªo do produto e os resultados dos controlos de
importa8ªo efectuados,
vi) os resultados das inspec8ıes e/ou auditorias comunitÆrias efectuadas no pa+s terceiro, nomeadamente os resultados da avalia8ªo das autoridades competentes,
vii) a situa8ªo sanitÆria dos animais de cria8ªo, dos outros animais domØsticos e da fauna selvagem no pa+s terceiro
e a situa8ªo sanitÆria geral no pa+s pass+veis de pMr em perigo a saœde pœblica na Comunidade,
viii) a regularidade e rapidez das informa8ıes fornecidas pelo pa+s terceiro relativamente 6 presen8a de riscos
biol1gicos, incluindo a presen8a de biotoxinas marinhas em zonas de pesca ou aquicultura,
ix) a existŒncia, aplica8ªo e comunica8ªo de um programa de controlo de zoonoses,
x) a legisla8ªo do pa+s terceiro relativa 6 utiliza8ªo de subst>ncias e produtos medicinais veterinÆrios, nomeadamente as regras relativas 6 sua proibi8ªo ou autoriza8ªo e 6 sua distribui8ªo e comercializa8ªo, bem como as
regras aplicÆveis 6 administra8ªo e inspec8ªo,
xi) a existŒncia, aplica8ªo e comunica8ªo de um programa de controlo de res+duos,
xii) a legisla8ªo do pa+s terceiro relativa 6 prepara8ªo e utiliza8ªo de alimentos para animais, incluindo os processos
para a utiliza8ªo de aditivos e a prepara8ªo e utiliza8ªo de alimentos para animais com medicamentos, bem
como a qualidade higiØnica das matØrias-primas utilizadas para a prepara8ªo dos alimentos para animais e do
produto final;
b) Relativamente a cada produto ou grupo de produtos, estabelecer condi8ıes especiais de importa8ªo para cada pa+s
terceiro ou grupo de pa+ses terceiros atendendo 6 situa8ªo sanitÆria do pa+s ou pa+ses terceiros em questªo.
As condi8ıes especiais de importa8ªo incluirªo:
i) a identifica8ªo da autoridade competente responsÆvel pelos controlos oficiais dos produtos em causa e pela
assinatura dos certificados sanitÆrios,
ii) informa8ıes pormenorizadas sobre os certificados sanitÆrios que devem acompanhar as remessas destinadas 6
Comunidade; esses certificados devem:
A ser redigidos pelo menos numa das l+nguas do pa+s de expedi8ªo e de destino e numa das l+nguas do
Estado-Membro em que sªo efectuadas as inspec8ıes no posto de inspec8ªo fronteiri8o,
A acompanhar os produtos na sua versªo original,
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A ser constitu+dos por uma œnica folha de papel,
A dizer respeito a um œnico destinatÆrio.
Os certificados devem ser emitidos no dia em que se procede ao carregamento dos produtos com vista 6 sua
expedi8ªo para o pa+s de destino,
iii) a aposi8ªo de uma marca de salubridade que identifique os produtos de origem animal, nomeadamente atravØs da
identifica8ªo do pa+s terceiro de expedi8ªo (por extenso ou sob a forma da sigla ISO) e do nœmero de aprova8ªo,
nome e endere8o do estabelecimento de origem;
c) Estabelecer, nos casos em que for considerado adequado, as condi8ıes gerais de importa8ªo de um determinado
produto.
II. Condi ıes aplicÆveis > elabora ªo e actualiza ªo das listas de estabelecimentos, incluindo navios-fÆbrica e
navios congeladores
Um estabelecimento, navio-fÆbrica ou navio congelador e, no que diz respeito a moluscos bivalves vivos, uma zona de
produ8ªo ou de colheita s1 expedirÆ produtos de origem animal para a Comunidade se figurar numa lista a estabelecer
em conformidade com as seguintes condi8ıes:
1. Acordos de equivalŒncia
A elabora8ªo e actualiza8ªo das listas de estabelecimentos devem respeitar as disposi8ıes do acordo de equivalŒncia
pertinente.
2. Elabora8ªo e actualiza8ªo pela Comissªo de listas de estabelecimentos de um pa+s terceiro
No caso de um resultado favorÆvel dos controlos da Comissªo referidos na parte I:
a) Com base numa comunica8ªo das autoridades competentes do pa+s terceiro 6 Comissªo, esta deve adoptar listas
de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o:
i) um estabelecimento apenas pode constar de uma lista se for oficialmente aprovado pela autoridade competente
do pa+s terceiro que exporta para a Comunidade. Essa aprova8ªo estÆ sujeita:
A 6 observ>ncia de requisitos comunitÆrios,
A 6 supervisªo por um servi8o oficial de inspec8ªo no pa+s terceiro,
ii) uma zona de produ8ªo ou de colheita de moluscos bivalves vivos deve observar a legisla8ªo pertinente
aplicÆvel na Comunidade,
iii) a aprova8ªo de navios-fÆbrica e de navios congeladores deve ser efectuada:
A pela autoridade competente do pa+s terceiro cujo pavilhªo o navio arvora,
A ou pela autoridade competente de outro pa+s terceiro, desde que esse pa+s conste da lista comunitÆria de
pa+ses terceiros autorizados a importar produtos da pesca para a Comunidade e que os produtos da pesca
sejam desembarcados regularmente no seu territ1rio e inspeccionados pela sua autoridade competente,
que deve tambØm aplicar as marcas de salubridade aos produtos e emitir os certificados sanitÆrios,
A ou por um Estado-Membro;
b) As listas aprovadas serªo alteradas do seguinte modo:
A a Comissªo informa os Estados-Membros das altera8ıes propostas pelo pa+s terceiro em causa 6s listas de
estabelecimentos, no prazo de cinco dias œteis a contar da recep8ªo das altera8ıes propostas,
A os Estados-Membros dispıem de sete dias œteis, a contar da recep8ªo das altera8ıes propostas 6s listas de
estabelecimentos supramencionadas, para enviar comentÆrios escritos 6 Comissªo,
A se pelo menos um Estado-Membro tiver feito comentÆrios escritos, a Comissªo informa os Estados-Membros
no prazo de cinco dias œteis e inclui o ponto na reuniªo seguinte do ComitØ veterinÆrio permanente para
decisªo de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o,
A se nªo forem recebidos comentÆrios dos Estados-Membros no prazo referido no segundo travessªo, considera-se que os Estados-Membros aceitam as altera8ıes. A Comissªo informa os Estados-Membros no prazo de
cinco dias œteis e as importa8ıes de tais estabelecimentos serªo autorizadas no prazo de cinco dias œteis a
contar da recep8ªo dessa informa8ªo pelos Estados-Membros,
A a Comissªo publica as listas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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3. Autoriza8ªo da Uniªo Europeia a um pa+s terceiro para elaborar e actualizar listas de estabelecimentos
Na sequŒncia de uma inspec8ªo e/ou auditoria no local efectuada pela Comissªo para verifica8ªo dos critØrios
enumerados na parte I, pode ser concedida 6 autoridade competente de um pa+s terceiro a possibilidade de elaborar
e actualizar listas de estabelecimentos nas seguintes condi8ıes:
a) Um estabelecimento apenas pode constar de uma lista se for oficialmente aprovado pela autoridade competente do
pa+s terceiro que exporta para a Comunidade. Essa aprova8ªo estÆ sujeita:
A 6 observ>ncia de requisitos comunitÆrios,
A 6 supervisªo por um servi8o oficial de inspec8ªo no pa+s terceiro.
Deve ser atribu+do a cada estabelecimento um nœmero de aprova8ªo;
b) A aprova8ªo de navios-fÆbrica e de navios congeladores deve ser efectuada pela autoridade competente do pa+s
terceiro cujo pavilhªo o navio arvora;
c) A aprova8ªo de zonas de produ8ªo e de colheita de moluscos bivalves vivos estÆ sujeita 6 observ>ncia das regras
aplicÆveis para o efeito na Comunidade;
d) Em caso de nªo cumprimento dos requisitos comunitÆrios, a autoridade competente deve dispor dos poderes
necessÆrios para:
A assegurar a correc8ªo das deficiŒncias dentro de um prazo adequado, e
A assegurar a suspensªo das actividades de exporta8ªo para a Comunidade ou a retirada de estabelecimentos,
navios-fÆbrica e navios congeladores e zonas de produ8ªo e de colheita de moluscos bivalves vivos, aprovados
sob sua responsabilidade, nos casos em que seja poss+vel corrigir deficiŒncias dentro de um prazo adequado
ou quando tenha sido identificado um risco para a saœde pœblica;
e) A autoridade competente do pa+s terceiro transmitirÆ uma lista actualizada 6 Comissªo, que a porÆ 6 disposi8ªo de
qualquer interessado numa pÆgina criada para esse efeito na Internet.
S1 os estabelecimentos constantes dessa lista podem expedir produtos de origem animal para a Comunidade.
4. Decisıes caso a caso
Para tratar de situa8ıes espec+ficas, e de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o, podem ser autorizadas
importa8ıes directamente de um estabelecimento de um pa+s terceiro quando este nªo possa apresentar as garantias
referidas na sec8ªo I. Nesse caso, o estabelecimento em questªo deve receber uma aprova8ªo especial na sequŒncia de
uma inspec8ªo pela Comissªo. A decisªo de aprova8ªo deve fixar as condi8ıes espec+ficas de importa8ªo aplicÆveis
aos produtos provenientes desse estabelecimento.
III. Outras disposi ıes
1. S1 os produtos de um pa+s terceiro que:
A sejam preparados no pa+s terceiro de expedi8ªo ou, no que diz respeito aos produtos da pesca, em navios-fÆbrica
ou navios congeladores do pa+s terceiro de expedi8ªo,
A sejam obtidos ou preparados num pa+s terceiro que nªo o pa+s terceiro de expedi8ªo, desde que o produto
provenha de um estabelecimento aprovado de um pa+s terceiro constante de uma lista comunitÆria,
A se for caso disso, sejam preparados na Comunidade ou a+ fabricados,
podem ser importados para a Comunidade.
2. Se necessÆrio, podem ser adoptadas pela Comissªo, de acordo com o procedimento referido no artigo 6.o, condi8ıes
especiais para a importa8ªo de produtos destinados a fins espec+ficos.
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de
execuªo dos controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo humano
(2000/C 365 E/04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 438 final  2000/0180(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 14 de Julho de 2000)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o n.o 4, al+nea b), do seu artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ1mico e Social,

que manuseiam ou consomem produtos de origem animal.

(6) As regras de execu5ªo dos controlos oficiais devem basear-se numa anÆlise de riscos adequada e no parecer do
ComitØ cient+fico; para esse efeito, Ø necessÆrio proceder a
uma avalia5ªo dos riscos decorrentes dos actuais processos de inspec5ªo ante mortem e post mortem; na pendŒncia
dos resultados dessa avalia5ªo, devem manter-se os processos de inspec5ªo actualmente em vigor.

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A legisla5ªo comunitÆria estabelece as regras gerais de
realiza5ªo dos controlos oficiais de gØneros aliment+cios.
(2) AlØm das regras gerais, devem ser estabelecidas regras de
execu5ªo dos controlos oficiais de produtos de origem
animal, a fim de ter em conta riscos espec+ficos em matØria de sanidade animal e de saœde pœblica que possam
estar associados a tais produtos.
(3) Essas regras de execu5ªo dos controlos oficiais de produtos de origem animal devem incluir todos os aspectos
suscept+veis de afectar a seguran5a desses produtos em
matØria de sanidade animal e de saœde pœblica, nomeadamente os requisitos durante a produ5ªo primÆria e subsequentes manuseamento, fabrico, transforma5ªo, armazenagem e transporte dos animais e produtos, as inspec5ıes
ante mortem dos animais a abater, o bem-estar dos animais,
as inspec5ıes post mortem dos animais abatidos, a observ<ncia das condi5ıes de higiene nos estabelecimentos, o
tratamento a aplicar aos produtos de origem animal a fim
de eliminar riscos sanitÆrios e outras medidas para proteger a sanidade animal e a saœde pœblica.
(4) Os controlos oficiais devem abranger os aspectos mais
importantes para a protec5ªo da sanidade animal e da
saœde pœblica e basear-se nas informa5ıes mais recentes
sobre problemas que possam constituir um risco para a
saœde humana.
(5) Os controlos oficiais devem ter por objectivo analisar e
identificar riscos potenciais para a saœde dos indiv+duos

(7) Deve assegurar-se o cumprimento das regras de bem-estar
dos animais, efectuando nomeadamente o abate por mØtodos que minimizem o seu sofrimento.

(8) A Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro
de 1989, relativa aos controlos veterinÆrios aplicÆveis ao
comØrcio intracomunitÆrio, na perspectiva da realiza5ªo
do mercado interno (1), com a œltima redac5ªo que lhe
foi dada pelo Acto de Adesªo da `ustria, da Finl<ndia e
da SuØcia, estabelece que, para assegurar a livre circula5ªo
de mercadorias na Comunidade, devem ser efectuados no
local de expedi5ªo controlos oficiais dos produtos de origem animal e que os controlos por amostragem no Estado-Membro de destino podem ser efectuados no local de
destino; contudo, caso existam razıes fundadas para presumir a existŒncia de irregularidades, os controlos podem
ser efectuados enquanto as mercadorias estªo em tr<nsito.

(9) A legisla5ªo comunitÆria sobre seguran5a dos gØneros aliment+cios deve ter uma base cient+fica s1lida; para esse
efeito, devem ser consultados, sempre que necessÆrio, os
comitØs cient+ficos no dom+nio da saœde dos consumidores e da seguran5a alimentar criados pela Decisªo
97/579/CE da Comissªo (2).

(10) ConvØm que as medidas necessÆrias F execu5ªo do presente regulamento, que sªo medidas de carÆcter geral nos
termos do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc+cio das competŒncias de execu5ªo atribu+das F Comissªo (3), sejam aprovadas nos termos do procedimento
de regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE,
(1) JO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 237 de 28.8.1997, p. 18.
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O presente regulamento estabelece as regras de execu5ªo dos
controlos oficiais em matØria de pol+cia sanitÆria e de saœde
pœblica de produtos de origem animal destinados ao consumo
humano.

Artigo 2.o
Para efeitos do presente regulamento sªo aplicÆveis, consoante
o caso, as defini5ıes:
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Artigo 4.o
De acordo com o procedimento referido no artigo 5.o e, sempre que necessÆrio, ap1s ter obtido o parecer do ComitØ cient+fico competente, a Comissªo:
a) AlterarÆ ou farÆ adendas aos anexos do presente regulamento para ter em conta a evolu5ªo cient+fica e tØcnica,
nomeadamente no que diz respeito aos processos de inspec5ªo ante mortem e post mortem da carne;
b) AdoptarÆ as regras de execu5ªo necessÆrias para assegurar a
aplica5ªo uniforme do presente regulamento.
Artigo 5.o

I da Directiva 89/662/CEE do Conselho relativa aos controlos
veterinÆrios aplicÆveis ao comØrcio intracomunitÆrio, na
perspectiva da realiza5ªo do mercado interno,
I do Regulamento . . ./. . . do Conselho que estabelece as regras de pol+cia sanitÆria aplicÆveis F produ5ªo, F comercializa5ªo e F importa5ªo de produtos de origem animal destinados ao consumo humano,
I do Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho relativo F higiene dos gØneros aliment+cios.

1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ veterinÆrio permanente criado pela Decisªo 68/361/CEE do Conselho (1).
2.
O procedimento de regulamenta5ªo, previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, Ø aplicÆvel com observ<ncia do
n.o 3 do seu artigo 7.o e do seu artigo 8.o sempre que se
remeta para o presente nœmero.
3.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.
Artigo 6.o

Artigo 3.o
AlØm do cumprimento de requisitos mais gerais aplicÆveis ao
controlo oficial de gØneros aliment+cios estabelecidos na legisla5ªo comunitÆria, os Estados-Membros assegurarªo que os
produtos de origem animal sejam submetidos a controlos oficiais nos termos do presente regulamento.

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
J aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de 2004.
O presente regulamento Ø obrigat1rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 225 de 18.10.1968, p. 23.
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ANEXO I
REQUISITOS DE CONTROLO APLIC`VEIS A TODOS OS PRODUTOS
1. Serªo efectuados controlos oficiais em todas as fases desde a produ5ªo primÆria atØ F comercializa5ªo dos produtos
de origem animal, nomeadamente:
a) Controlos nas explora5ıes para verificar a observ<ncia das regras de higiene e das regras de pol+cia sanitÆria. Esses
controlos devem ser combinados com controlos relativos ao bem-estar dos animais, aos res+duos e aos alimentos
para animais exigidos pela legisla5ªo comunitÆria.
Se as regras sobre higiene, bem-estar dos animais ou res+duos nªo forem cumpridas ou se forem diagnosticadas
doen5as transmiss+veis aos seres humanos e aos animais, serªo tomadas medidas adequadas.
No caso de animais para abate, o servi5o oficial responsÆvel pela realiza5ªo das inspec5ıes ante mortem e post
mortem no matadouro serÆ informado de qualquer problema que ocorra na explora5ªo e que possa ter um
impacto na seguran5a dos gØneros aliment+cios;
b) Controlos nos estabelecimentos para verificar ou examinar o cumprimento das regras espec+ficas de higiene
estabelecidas no Regulamento . . . (que estabelece regras espec+ficas de higiene aplicÆveis aos gØneros aliment+cios
de origem animal), nomeadamente:
I se for caso disso, a observ<ncia das condi5ıes de aprova5ªo,
I a utiliza5ªo correcta das marcas de salubridade ou nœmeros de registo,
I a qualidade sanitÆria dos produtos,
I o cumprimento de requisitos de temperatura e, se for caso disso, de requisitos microbiol1gicos;
c) Sem preju+zo dos requisitos da Directiva 89/662/CEE do Conselho, controlos durante a comercializa5ªo dos
produtos, para verificar ou examinar nomeadamente:
I o cumprimento das regras relativas F marca5ªo de salubridade,
I a observ<ncia da manuten5ªo da cadeia de frio,
I se for caso disso, os documentos que acompanham a remessa;
d) Quaisquer outros controlos necessÆrios para verificar o cumprimento da legisla5ªo comunitÆria.
2. Durante os controlos oficiais:
a) Os operadores dos estabelecimentos, o proprietÆrio ou o seu representante e as pessoas responsÆveis pelos
produtos durante a comercializa5ªo devem facilitar os controlos, assegurando as condi5ıes, o espa5o e os meios
necessÆrios para que os mesmos se realizem de forma adequada;
b) A autoridade competente disporÆ de livre acesso aos estabelecimentos e a quaisquer outras infra-estruturas, como
explora5ıes, navios, meios de transporte, lotas, etc.
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ANEXO II
INSPEC˙ˆO DA CARNE
CAP˝TULO I
REQUISITOS APLIC`VEIS A TODA A CARNE
Os controlos oficiais incluirªo inspec5ıes ante mortem e post mortem dos animais para carne. Na pendŒncia de um
parecer do ComitØ cient+fico competente sobre a revisªo das inspec5ıes ante mortem e post mortem, estas serªo efectuadas
em conformidade com os processos descritos no presente anexo.

I. Responsabilidades e frequŒncia dos controlos
1. Os controlos oficiais serªo efectuados sob a supervisªo e responsabilidade do veterinÆrio oficial. O veterinÆrio oficial
pode ser assistido por auxiliares sob a sua autoridade e responsabilidade nas seguintes actividades:
a) Nos casos em que esteja prevista uma inspec5ªo ante mortem na explora5ªo, na recolha das informa5ıes necessÆrias para que o veterinÆrio oficial proceda F avalia5ªo do estatuto sanitÆrio do efectivo ou bando de origem e
efectue o seu diagn1stico;
b) Na realiza5ªo da inspec5ªo ante mortem no matadouro, desde que o veterinÆrio oficial possa efectivamente
supervisar o trabalho dos auxiliares directamente no local. Nesse caso, incumbe aos auxiliares efectuar um
controlo inicial dos animais e colaborar nas tarefas puramente prÆticas;
c) Na realiza5ªo da inspec5ªo post mortem, desde que o veterinÆrio oficial possa efectivamente supervisar o trabalho
dos auxiliares directamente no local;
d) No controlo sanitÆrio da carne desmanchada e armazenada;
e) Na inspec5ªo e supervisªo dos estabelecimentos aprovados, dos meios de transporte, etc.
2. Para prestarem a assistŒncia acima referida, os auxiliares farªo parte de uma equipa de inspec5ªo sob a autoridade e a
responsabilidade do veterinÆrio oficial e devem ser independentes do estabelecimento inspeccionado. A autoridade
competente do Estado-Membro em causa fixarÆ a composi5ªo da equipa de inspec5ªo, de forma a que o veterinÆrio
oficial possa supervisar as opera5ıes acima referidas.
3. A frequŒncia dos controlos oficiais serÆ determinada em fun5ªo de uma avalia5ªo dos riscos sanitÆrios. Deve
nomeadamente assegurar-se:
a) A presen5a nos matadouros de, pelo menos, um veterinÆrio oficial durante a inspec5ªo ante mortem e durante a
inspec5ªo post mortem. Os Estados-Membros podem pedir uma derroga5ªo desta disposi5ªo, para responder Fs
necessidades dos pequenos e mØdios matadouros. Para o efeito, devem apresentar F Comissªo um dossier plenamente documentado que justifique o pedido. Tal dossier deve incluir informa5ıes sobre as qualifica5ıes dos
inspectores que substituem o veterinÆrio oficial, o tipo de matadouros em que operarªo e as condi5ıes em
que realizarªo as inspec5ıes. A Comissªo examinarÆ o dossier e, se for caso disso, aprovarÆ o pedido de acordo
com o procedimento referido no artigo 5.o. A aprova5ªo pode indicar as condi5ıes de aplica5ªo da derroga5ªo;
b) A presen5a, nas instala5ıes de desmancha, de um membro da equipa de inspec5ªo pelo menos uma vez por dia
quando a carne estÆ a ser trabalhada;
c) A presen5a regular de um membro da equipa de inspec5ªo nos armazØns frigor+ficos e centros de reembalagem
aprovados.
4. Se necessÆrio, serªo adoptadas, de acordo com o procedimento referido no artigo 5.o, regras respeitantes F presta5ªo
da assistŒncia acima referida.

II. Inspecªo sanitÆria ante mortem
1. Antes do abate, os animais devem ser submetidos a uma inspec5ªo ante mortem. Deve dispor-se de uma ilumina5ªo
suficiente.
2. Sempre que previsto no presente regulamento, a inspec5ªo ante mortem serÆ efectuada na explora5ªo de proveniŒncia
dos animais.
3. A inspec5ªo deve nomeadamente determinar:
a) Se os animais estªo adequadamente identificados e sªo provenientes de uma explora5ªo ou zona sujeita a qualquer
proibi5ªo de circula5ªo imposta por razıes sanitÆrias, excepto se a legisla5ªo comunitÆria o permitir;
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b) Se os animais sofrem de alguma doen5a transmiss+vel aos seres humanos ou a outros animais ou se apresentam
sintomas ou um estado geral que indicie a possibilidade de ocorrŒncia dessas doen5as;
c) Se os animais apresentam sintomas de qualquer doen5a ou perturba5ªo do seu estado geral suscept+vel de tornar a
sua carne impr1pria para consumo humano;
d) Se as regras de bem-estar animal foram cumpridas;
e) Se os animais apresentados para abate se encontram limpos; se assim nªo for, o veterinÆrio oficial darÆ instru5ıes
adequadas para assegurar que os animais sejam limpos ou para evitar de qualquer outra forma que a carne seja
contaminada durante as opera5ıes de abate;
f) Se os animais provŒm de uma explora5ªo ou zona submetida a qualquer restri5ªo de sanidade animal ou de saœde
pœblica;
g) Se se verificam outras condi5ıes que possam afectar adversamente a saœde humana ou animal;
h) Se as regras relativas F utiliza5ªo de produtos medicinais veterinÆrios foram cumpridas.
4. Os animais:
I que sofram de uma doen5a animal notificÆvel ou de uma doen5a transmiss+vel aos animais ou aos seres
humanos,
I que apresentem sinais de lhes terem sido administradas ou de terem consumido subst<ncias que possam tornar a
sua carne prejudicial para a saœde humana,
nªo podem ser abatidos para consumo humano. Esses animais devem ser abatidos separadamente e a sua carne
eliminada de forma higiØnica.
5. Deve ser adiado o abate de animais suspeitos de sofrerem de uma doen5a ou que apresentem sinais de um estado que
possa afectar adversamente a saœde humana ou animal. Esses animais devem ser submetidos, sempre que necessÆrio,
a um exame pormenorizado que permita realizar um diagn1stico. Se, para se chegar a um diagn1stico, for necessÆria
uma inspec5ªo post mortem, o veterinÆrio pode decidir que os animais sejam abatidos separadamente ou ap1s o
processo normal de abate. Os animais em questªo devem ser submetidos a uma inspec5ªo post mortem, complementada, se necessÆrio, pela recolha de amostras e a realiza5ªo de exames laboratoriais.
6. O abate de animais ao abrigo de um regime espec+fico de erradica5ªo ou controlo de uma determinada doen5a como
a brucelose ou a tuberculose ou outros agentes zoon1ticos como a salmonelose deve ser efectuado nas condi5ıes
impostas pelo veterinÆrio oficial e sob a sua supervisªo directa.
III. Inspecªo sanitÆria post mortem
1. Os animais abatidos devem ser submetidos imediatamente a uma inspec5ªo sanitÆria post mortem segundo regras
cient+ficas. Essa inspec5ªo deve nomeadamente incluir:
a) A inspec5ªo visual do animal abatido e dos seus 1rgªos para detectar qualquer contamina5ªo vis+vel ou outros
defeitos;
b) A palpa5ªo e, quando o veterinÆrio oficial o considere necessÆrio, a incisªo das partes do animal que apresentem
altera5ıes ou consideradas suspeitas por qualquer outro motivo;
c) Um exame organolØptico;
d) Sempre que necessÆrio, exames laboratoriais, nomeadamente para confirmar a presen5a de agentes de zoonoses;
e) Qualquer medida considerada necessÆria para verificar o cumprimento das regras comunitÆrias sobre a utiliza5ªo
de produtos medicinais veterinÆrios e de outras subst<ncias qu+micas na actividade pecuÆria e sobre os res+duos.
2. Sempre que necessÆrio para a realiza5ªo de um diagn1stico ou para efectuar outras pesquisas, o veterinÆrio oficial
pode requerer que o ritmo do processo de abate seja reduzido ou que o abate seja suspenso.
3. Sempre que a inspec5ªo ante mortem ou a inspec5ªo post mortem revelem uma situa5ªo pass+vel de afectar a saœde
animal ou humana, o veterinÆrio oficial pode requerer a realiza5ªo dos exames laboratoriais que considere necessÆrios para efectuar o seu diagn1stico ou para detectar subst<ncias com ac5ªo farmacol1gica suscept+veis de se
encontrarem presentes atendendo F patologia observada.
Caso restem quaisquer dœvidas, devem ser efectuadas as incisıes e inspec5ıes necessÆrias para efectuar um diagn1stico definitivo.
4. Os g<nglios linfÆticos que devam ser submetidos a incisªo devem ser sistematicamente sujeitos a incisıes mœltiplas e
a uma inspec5ªo visual.
5. Durante a inspec5ªo, devem ser tomadas precau5ıes para assegurar que a carne nªo seja contaminada por ac5ıes tais
como a palpa5ªo, o corte ou a incisªo.
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IV. Abate de emergŒncia
A carne dos animais submetidos a abate de emergŒncia deve, alØm do processo normal de inspec5ªo post mortem, ser
submetida a amostragem para a realiza5ªo de exames mais aprofundados ou de quaisquer outros exames considerados
necessÆrios.
V. Decisªo na sequŒncia das inspecıes sanitÆrias
Na sequŒncia das inspec5ıes ante mortem e post mortem, serªo declarados impr1prios para consumo humano:
a) A carne de:
I animais afectados por uma das doen5as que possam implicar restri5ıes de sanidade animal, salvo se, tiverem sido
estabelecidos processos no <mbito da regulamenta5ªo comunitÆria com vista F elimina5ªo de todos os riscos
sanitÆrios,
I animais com caquexia,
I animais abatidos demasiadamente jovens;
b) A carne que revele:
I caquexia,
I uma doen5a infecciosa generalizada,
I septicemia, piemia, toxemia ou viremia,
I a presen5a de res+duos de subst<ncias proibidas ou teores de res+duos superiores aos mÆximos permitidos na
Comunidade,
I tumores malignos ou mœltiplos,
I abcessos mœltiplos,
I lesıes graves em diferentes pontos da carca5a ou em diferentes v+sceras,
I sangria insuficiente,
I infiltra5ıes extensivas de sangue ou soro,
I infesta5ıes parasitÆrias subcut<neas ou musculares generalizadas,
I equimoses,
I se for caso disso, anomalias organolØpticas,
I anomalias de consistŒncia, em especial edemas ou emacia5ªo acentuada,
I lesıes extensivas, conspurca5ªo ou contamina5ªo;
c) As partes de animais abatidos que apresentem lesıes, contamina5ªo ou inflama5ªo localizadas que nªo afectem a
salubridade do resto da carne;
d) O sangue de animais cuja carne tenha sido declarada impr1pria para consumo humano em conformidade com as
al+neas precedentes e o sangue contaminado pelo conteœdo estomacal ou qualquer outra subst<ncia;
e) As carca5as cujas miudezas nªo tenham sido submetidas a uma inspec5ªo post mortem, excepto quando contrariamente previsto pelo presente regulamento;
f) As carca5as de animais que apresentem qualquer outro estado que, de acordo com o parecer profissional do
veterinÆrio oficial, possa constituir um perigo para a saœde pœblica.
O veterinÆrio oficial pode dar instru5ıes para que a carne apenas seja utilizada para um determinado objectivo, como a
transforma5ªo.
VI. Comunicaªo dos resultados das inspecıes
O veterinÆrio oficial registarÆ os resultados das inspec5ıes ante mortem e post mortem. Caso a inspec5ªo revele a presen5a
de uma doen5a ou de um problema que possa afectar a saœde pœblica ou a sanidade animal ou a presen5a de res+duos,
essa informa5ªo serÆ comunicada F autoridade competente responsÆvel pela supervisªo da explora5ªo de proveniŒncia
dos animais, bem como ao responsÆvel pelos animais em questªo. Na sequŒncia dessa comunica5ªo, devem ser tomadas
imediatamente medidas para remediar a situa5ªo.
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VII. Qualificaıes profissionais dos auxiliares
1. S1 poderªo ser designadas como auxiliares as pessoas que tenham sido aprovadas num exame organizado pelas
autoridades competentes dos Estados-Membros.
2. S1 os candidatos que comprovem:
a) Ter seguido, pelo menos, 400 horas de forma5ªo te1rica, incluindo demonstra5ıes laboratoriais; e
b) Ter recebido, pelo menos, 200 horas de forma5ªo prÆtica
poderªo apresentar-se ao exame acima referido. A forma5ªo prÆtica deve realizar-se em matadouros, instala5ıes de
desmancha, armazØns frigor+ficos, postos de inspec5ªo de carne e, no caso da inspec5ªo ante mortem, numa explora5ªo.
3. Os exames para auxiliares consistirªo numa parte te1rica e numa parte prÆtica e cobrirªo as seguintes matØrias:
a) No que respeita F inspec5ªo nas explora5ıes:
i) parte te1rica:
I conhecimento geral da indœstria agr+cola I organiza5ªo, import<ncia econ1mica, mØtodos de produ5ªo,
comØrcio internacional, etc.,
I anatomia e patologia,
I conhecimento bÆsico das doen5as I v+rus, bactØrias, parasitas, etc.,
I detec5ªo de doen5as, utiliza5ªo de medicamentos e vacinas, pesquisa de res+duos,
I inspec5ªo h+gio-sanitÆria,
I bem-estar dos animais na explora5ªo, durante o transporte e no matadouro,
I requisitos ambientais I nos edif+cios, nas explora5ıes e em geral,
I regulamenta5ªo nacional e internacional,
I preocupa5ıes dos consumidores e controlo da qualidade;
ii) parte prÆtica:
I visitas a diversos tipos de explora5ıes que utilizem diferentes mØtodos de cria5ªo,
I visitas a estabelecimentos de produ5ªo,
I carregamento e descarregamento dos meios de transporte,
I visitas a laborat1rios,
I controlos veterinÆrios,
I documenta5ªo,
I experiŒncia prÆtica;
b) No que respeita F inspec5ªo nos matadouros:
i) parte te1rica:
I conhecimento bÆsico da anatomia e da fisiologia dos animais abatidos,
I conhecimento bÆsico da patologia dos animais abatidos,
I conhecimento bÆsico da anatomia patol1gica dos animais abatidos,
I conhecimentos bÆsicos de higiene, nomeadamente da higiene industrial, da higiene do abate, desmancha e
armazenagem, da higiene no trabalho e da verifica5ªo do sistema HACCP,
I conhecimento dos mØtodos e processos de abate, inspec5ªo, prepara5ªo, acondicionamento, embalagem e
transporte de carne fresca,
I conhecimento da legisla5ªo, regulamenta5ªo e disposi5ıes administrativas relacionadas com as fun5ıes a
desempenhar,
I processos de amostragem;
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ii) parte prÆtica:
I identifica5ªo dos animais,
I inspec5ªo e avalia5ªo de animais abatidos,
I identifica5ªo de espØcies animais por exame de partes caracter+sticas do animal,
I identifica5ªo de diversas partes de animais abatidos em que se tenham verificado altera5ıes e discussªo,
I inspec5ªo post mortem num matadouro,
I controlo da higiene, incluindo a verifica5ªo do sistema HACCP,
I amostragem,
I identifica5ªo da carne.
VIII. Outras responsabilidades durante as inspecıes
Os proprietÆrios ou as pessoas responsÆveis pelos animais devem cooperar com os funcionÆrios que efectuam as
inspec5ıes ante mortem e post mortem. Devem permitir o acesso aos animais, F carne e F documenta5ªo pertinente,
de forma adequada para a inspec5ªo. A pedido do veterinÆrio oficial ou do auxiliar, devem prestar ainda outros tipos de
assistŒncia. Se nªo cooperarem conforme exigido, a inspec5ªo serÆ suspensa atØ que seja prestada a colabora5ªo
necessÆria para a sua realiza5ªo.

CAP˝TULO II
CARNE DE UNGULADOS DOM1STICOS
AlØm dos requisitos comuns, sªo aplicÆveis os seguintes requisitos:
I. Inspecªo sanitÆria ante mortem
Se a inspec5ªo ante mortem for efectuada no matadouro, deve sŒ-lo nas 24 horas seguintes F chegada dos animais ao
matadouro e menos de 24 horas antes do seu abate. O veterinÆrio oficial pode, ainda, exigir uma inspec5ªo em qualquer
outro momento.
II. Inspecªo sanitÆria post mortem
1. As inspec5ıes post mortem incluirªo, sempre que necessÆrio:
I a incisªo de determinados 1rgªos e g<nglios linfÆticos e, consoante as conclusıes alcan5adas durante a inspec5ªo,
do œtero,
I uma inspec5ªo visual ou palpa5ªo. Se essa inspec5ªo indicar que o animal apresenta lesıes suscept+veis de
contaminarem as carca5as, o equipamento, o pessoal ou as instala5ıes, os 1rgªos em questªo nªo devem ser
incisados na sala de abate, nem em qualquer outra parte do estabelecimento onde a carne possa ser contaminada.
2. As inspec5ıes devem ser efectuadas da seguinte forma:
A. Bovinos com mais de seis semanas
a) Inspec5ªo visual da cabe5a e da garganta; incisªo e exame dos g<nglios linfÆticos submaxilares, retrofar+ngeos e
parot+deos (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); exame dos massØteres externos, depois de feitas duas
incisıes paralelas F mand+bula, e dos massØteres internos (mœsculos pterig1ides internos), depois de feita uma
incisªo segundo um plano. Inspec5ªo visual e palpa5ªo da l+ngua, depois de afastada de modo a permitir uma
inspec5ªo visual pormenorizada da boca e das fauces;
b) Inspec5ªo da traqueia; exame visual e palpa5ªo dos pulmıes e do es1fago; incisªo e exame dos g<nglios
linfÆticos brNnquicos e mediast+nicos (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). Abertura longitudinal da
traqueia e dos brNnquios principais e incisªo dos pulmıes, perpendicular aos eixos principais, no seu ter5o
posterior; estas incisıes nªo sªo necessÆrias se os pulmıes nªo forem destinados ao consumo humano;
c) Inspec5ªo visual do pericÆrdio e do cora5ªo, com incisªo longitudinal deste, de modo a abrir os ventr+culos e a
atravessar o septo interventricular;
d) Inspec5ªo visual do diafragma;
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e) Inspec5ªo visual e palpa5ªo do f+gado e dos g<nglios linfÆticos hepÆticos e pancreÆticos (Lnn. portales); incisªo
da superf+cie gÆstrica do f+gado e na base do lobo caudado para exame dos canais biliares;
f) Inspec5ªo visual do tracto gastrointestinal, do mesentØrio e dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e mesentØricos
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales ecaudales); palpa5ªo e, se necessÆrio, incisªo dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e
mesentØricos;
g) Inspec5ªo visual e, se necessÆrio, palpa5ªo do ba5o;
h) Inspec5ªo visual dos rins e, se necessÆrio, incisªo dos rins e dos g<nglios linfÆticos renais (Lnn. renales);
i) Inspec5ªo visual da pleura e do peritoneu;
j) Inspec5ªo visual dos 1rgªos genitais;
k) Inspec5ªo visual e, se necessÆrio, palpa5ªo e incisªo do œbere e dos seus g<nglios linfÆticos (Lnn. supramammarii). Nas vacas, abertura de cada metade do œbere por meio de uma incisªo longa e profunda atØ aos seios
lact+feros (sinus lactiferes) e incisªo dos g<nglios linfÆticos do œbere, salvo se este nªo for destinado ao consumo
humano.
B. Bovinos com menos de seis semanas
a) Inspec5ªo visual da cabe5a e da garganta; incisªo e exame dos g<nglios linfÆticos retrofar+ngeos (Lnn. retropharyngiales); inspec5ªo da boca e das fauces; palpa5ªo da l+ngua; remo5ªo das am+gdalas;
b) Inspec5ªo visual dos pulmıes, da traqueia e do es1fago; palpa5ªo dos pulmıes; incisªo e exame dos g<nglios
linfÆticos brNnquicos e mediast+nicos (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). Abertura longitudinal da
traqueia e dos brNnquios principais e incisªo dos pulmıes, perpendicular aos eixos principais, no seu ter5o
posterior; estas incisıes nªo sªo necessÆrias se os pulmıes nªo forem destinados ao consumo humano;
c) Inspec5ªo visual do pericÆrdio e do cora5ªo, com incisªo longitudinal deste de modo a abrir os ventr+culos e a
atravessar o septo interventricular;
d) Inspec5ªo visual do diafragma;
e) Inspec5ªo visual do f+gado e dos g<nglios linfÆticos hepÆticos e pancreÆticos (Lnn. portales); palpa5ªo e, se
necessÆrio, incisªo do f+gado e dos seus g<nglios linfÆticos;
f) Inspec5ªo visual do tracto gastrointestinal, do mesentØrio e dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e mesentØricos
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpa5ªo e, se necessÆrio, incisªo dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e
mesentØricos;
g) Inspec5ªo visual e, se necessÆrio, palpa5ªo do ba5o;
h) Inspec5ªo visual dos rins; se necessÆrio, incisªo dos rins e dos g<nglios linfÆticos renais (Lnn. renales);
i) Inspec5ªo visual da pleura e do peritoneu;
j) Inspec5ªo visual e palpa5ªo da zona umbilical e das articula5ıes; em caso de dœvida, incisªo da zona umbilical
e abertura das articula5ıes. Exame do l+quido sinovial.
C. Su2nos
a) Inspec5ªo visual da cabe5a e da garganta; incisªo e exame dos g<nglios linfÆticos submaxilares (Lnn. mandibulares); inspec5ªo visual da boca, das fauces e da l+ngua;
b) Inspec5ªo visual dos pulmıes, da traqueia e do es1fago; palpa5ªo dos pulmıes e dos g<nglios linfÆticos
brNnquicos e mediast+nicos (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). Abertura longitudinal da traqueia e
dos brNnquios principais e incisªo dos pulmıes, perpendicular aos eixos principais, no seu ter5o posterior;
estas incisıes nªo sªo necessÆrias se os pulmıes nªo forem destinados ao consumo humano;
c) Inspec5ªo visual do pericÆrdio e do cora5ªo, com incisªo longitudinal deste de modo a abrir os ventr+culos e a
atravessar o septo interventricular;
d) Inspec5ªo visual do diafragma;
e) Inspec5ªo visual do f+gado e dos g<nglios linfÆticos hepÆticos e pancreÆticos (Lnn. portales); palpa5ªo do f+gado
e dos seus g<nglios linfÆticos;
f) Inspec5ªo visual do tracto gastrointestinal, do mesentØrio e dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e mesentØricos
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpa5ªo e, se necessÆrio, incisªo dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e
mesentØricos;
g) Inspec5ªo visual e, se necessÆrio, palpa5ªo do ba5o;
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h) Inspec5ªo visual dos rins; se necessÆrio, incisªo dos rins e dos g<nglios linfÆticos renais (Lnn. renales);
i) Inspec5ªo visual da pleura e do peritoneu;
j) Inspec5ªo visual dos 1rgªos genitais;
k) Inspec5ªo visual do œbere e dos seus g<nglios linfÆticos (Lnn. supramammarii); incisªo dos g<nglios linfÆticos
supramamÆrios das porcas;
l) Inspec5ªo visual e palpa5ªo da zona umbilical e das articula5ıes nos animais jovens; em caso de dœvida,
incisªo da zona umbilical e abertura das articula5ıes.
D. Ovinos e caprinos
a) Inspec5ªo visual da cabe5a depois da esfola e, em caso de dœvida, exame da garganta, da boca, da l+ngua e dos
g<nglios linfÆticos retrofar+ngeos e parot+deos. Sem preju+zo das regras sanitÆrias, estes exames nªo serªo
necessÆrios se a autoridade competente puder garantir que a cabe5a, incluindo a l+ngua e os miolos, nªo serÆ
destinada ao consumo humano;
b) Inspec5ªo visual dos pulmıes, da traqueia e do es1fago; palpa5ªo dos pulmıes e dos g<nglios linfÆticos
brNnquicos e mediast+nicos (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); em caso de dœvida, incisªo e exame
destes 1rgªos e g<nglios linfÆticos;
c) Inspec5ªo visual do pericÆrdio e do cora5ªo; em caso de dœvida, incisªo e exame do cora5ªo;
d) Inspec5ªo visual do diafragma;
e) Inspec5ªo visual do f+gado e dos g<nglios linfÆticos hepÆticos e pancreÆticos (Lnn. portales); palpa5ªo do f+gado
e dos seus g<nglios linfÆticos; incisªo da superf+cie gÆstrica do f+gado para exame dos canais biliares;
f) Inspec5ªo visual do tracto gastrointestinal, do mesentØrio e dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e mesentØricos
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);
g) Inspec5ªo visual e, se necessÆrio, palpa5ªo do ba5o;
h) Inspec5ªo visual dos rins; se necessÆrio, incisªo dos rins e dos g<nglios linfÆticos renais (Lnn. renales);
i) Inspec5ªo visual da pleura e do peritoneu;
j) Inspec5ªo visual do œbere e dos seus g<nglios linfÆticos;
k) Inspec5ªo visual e palpa5ªo da zona umbilical e das articula5ıes nos animais jovens; em caso de dœvida,
incisªo da zona umbilical e abertura das articula5ıes.
E. Sol2pedes domØsticos
a) Inspec5ªo visual da cabe5a e, depois de afastada a l+ngua, da garganta; palpa5ªo e, se necessÆrio, incisªo dos
g<nglios linfÆticos submaxilares, retrofar+ngeos e parot+deos (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei).
Inspec5ªo visual e palpa5ªo da l+ngua, depois de afastada de modo a permitir um exame visual pormenorizado da boca e das fauces. Remo5ªo das am+gdalas;
b) Inspec5ªo visual dos pulmıes, da traqueia e do es1fago; palpa5ªo dos pulmıes; palpa5ªo e, se necessÆrio,
incisªo dos g<nglios linfÆticos brNnquicos e mediast+nicos (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). Abertura longitudinal da traqueia e dos brNnquios principais e incisªo dos pulmıes, perpendicular aos eixos
principais, no seu ter5o posterior; no entanto, estas incisıes nªo sªo necessÆrias se os pulmıes nªo forem
destinados ao consumo humano;
c) Inspec5ªo visual do pericÆrdio e do cora5ªo, com incisªo longitudinal deste de modo a abrir os ventr+culos e
a atravessar o septo interventricular;
d) Inspec5ªo visual do diafragma;
e) Inspec5ªo visual, palpa5ªo e, se necessÆrio, incisªo do f+gado e dos g<nglios linfÆticos hepÆticos e pancreÆticos
(Lnn. portales);
f)

Inspec5ªo visual do tracto gastrointestinal, do mesentØrio e dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e mesentØricos
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se necessÆrio, incisªo dos g<nglios linfÆticos gÆstricos e mesentØricos;

g) Inspec5ªo visual e, se necessÆrio, palpa5ªo do ba5o;
h) Inspec5ªo visual e palpa5ªo dos rins; se necessÆrio, incisªo dos rins e dos g<nglios linfÆticos renais (Lnn.
renales);
i)

Inspec5ªo visual da pleura e do peritoneu;
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Inspec5ªo visual dos 1rgªos genitais dos garanhıes e Øguas;

k) Inspec5ªo visual do œbere e dos seus g<nglios linfÆticos (Lnn. supramammarii) e, se necessÆrio, incisªo dos
g<nglios linfÆticos supramamÆrios;
l)

Inspec5ªo visual e palpa5ªo da zona umbilical e das articula5ıes nos animais jovens; em caso de dœvida,
incisªo da zona umbilical e abertura das articula5ıes;

m) Pesquisa de melanose e de melanomas em todos os cavalos de pelagem cinzenta ou branca atravØs do exame
dos mœsculos e dos g<nglios linfÆticos (Lnn. subrhomboidei) das espÆduas por debaixo da cartilagem escapular,
depois de solta a inser5ªo de uma das espÆduas. Exposi5ªo e exame dos rins depois de feita uma incisªo em
toda a sua extensªo.
III. Controlos especiais
A. Triquinose
A carne de su+nos (domØsticos, ca5a de cria5ªo e ca5a selvagem) e de sol+pedes deve ser submetida a um exame para
detectar a poss+vel presen5a de triquinas (Trichinella spp.) ou a um tratamento pelo frio.
B. Cisticercose nos su2nos e bovinos
A pesquisa de Cysticercus bovis e Cysticercus cellulosae deve incluir um exame das partes do animal que possam estar
infestadas.
Ap1s a remo5ªo das partes impr1prias para consumo humano, a carne dos animais que apresentem uma infesta5ªo
nªo generalizada deve ser submetida a um tratamento pelo frio.
C. Mormo nos sol2pedes
No caso dos sol+pedes, a pesquisa do mormo deve incluir um exame cuidadoso das mucosas da traqueia, da laringe,
das cavidades nasais e dos seios nasais e suas ramifica5ıes, ap1s corte da cabe5a segundo o plano mØdio e excisªo do
septo nasal.
De acordo com o processo do ComitØ veterinÆrio permanente, e ap1s parecer do ComitØ cient+fico, estabelecer-se-ªo:
a) Os mØtodos a aplicar no exame referido no presente ponto;
b) O tratamento pelo frio a aplicar F carne no caso de triquinose e cisticercose;
c) As condi5ıes em que podem ser concedidas derroga5ıes Fs regiıes da Comunidade nas quais a ausŒncia de
triquinose ou de mormo tenha sido comprovada por estudos epidemiol1gicos.
IV. Decisªo de declarar a carne impr2pria para consumo humano na sequŒncia das inspecıes ante mortem e
post mortem
1. AlØm dos casos previstos na parte V do cap+tulo I, serªo considerados impr1prios para consumo humano:
a) A carne de animais:
i) nos quais tenha sido diagnosticada uma das seguintes doen5as:
I actinobacilose ou actinomicose generalizadas,
I carbœnculo sintomÆtico e carbœnculo hemÆtico,
I tuberculose generalizada,
I linfadenite generalizada,
I mormo,
I raiva,
I tØtano,
I salmonelose aguda,
I brucelose aguda,
I erisipela dos su+nos,
I botulismo,
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ii) que apresentem lesıes agudas de broncopneumonia, pleurisia, peritonite, metrite, mamite, artrite, pericardite,
enterite ou meningoencefalomielite, confirmadas por uma inspec5ªo pormenorizada, eventualmente completada por um exame bacteriol1gico e pela pesquisa de res+duos de subst<ncias com ac5ªo farmacol1gica. Se
os resultados desses exames especiais forem favorÆveis, as carca5as serªo, no entanto, declaradas pr1prias para
consumo humano depois de as partes impr1prias para consumo humano terem sido removidas,
iii) atingidos pelas seguintes doen5as parasitÆrias: sarcosporidiose e cisticercose generalizadas e triquinose,
iv) mortos, nados-mortos ou mortos in utero,
v) abatidos demasiadamente jovens e cujas carnes sejam edematosas,
vi) que apresentem sinais cl+nicos de emacia5ªo ou de anemia avan5ada,
vii) que apresentem uma reac5ªo positiva ou inconclusiva F tuberculina e cuja inspec5ªo post mortem revele lesıes
tuberculosas localizadas em vÆrios 1rgªos ou em vÆrias partes da carca5a. Todavia, sempre que se encontre
uma lesªo tuberculosa nos g<nglios linfÆticos de um mesmo 1rgªo ou parte de carca5a, s1 o 1rgªo atingido
ou a parte de carca5a atingida e os respectivos g<nglios linfÆticos serªo declarados impr1prios para consumo
humano,
viii) que apresentem uma reac5ªo positiva ou inconclusiva F brucelose, confirmada por lesıes indicativas de uma
infec5ªo aguda. Mesmo que essas lesıes sejam detectadas, o œbere, o tracto genital e o sangue devem ser
declarados impr1prios para consumo humano;
b) As partes de carca5as que apresentem sinais de infiltra5ıes serosas ou hemorrÆgicas importantes, abcessos
localizados ou contamina5ªo localizada;
c) As miudezas e v+sceras que apresentem sinais de lesıes patol1gicas de origem infecciosa, parasitÆria ou traumÆtica;
d) Se uma carca5a ou miudeza estiver atingida por linfadenite caseosa ou qualquer outra afec5ªo supurada, sem que
essa afec5ªo seja generalizada ou associada a emacia5ªo:
i) qualquer 1rgªo e o respectivo g<nglio linfÆtico, se a afec5ªo em causa aparecer na superf+cie ou no interior
desse 1rgªo ou desse g<nglio linfÆtico,
ii) nos casos em que a subal+nea i) nªo seja aplicÆvel, a lesªo e as partes adjacentes F mesma, em fun5ªo da data e
grau de actividade da lesªo, podendo considerar-se inactiva uma lesªo antiga fortemente encapsulada;
e) A carne resultante da apara da ferida de sangria;
f) Os f+gados e os rins de animais de mais de dois anos provenientes de regiıes nas quais planos aplicados nos
termos do artigo 5.o da Directiva 96/23/CE tenham permitido constatar a presen5a generalizada de metais pesados
no ambiente;
g) A carne que apresente um odor sexual pronunciado.
2. Deve ostentar uma marca especial e ser transformada:
i) A carne de su+nos machos utilizados para reprodu5ªo;
ii) A carne de su+nos machos nªo castrados e su+nos criptorqu+deos ou hermafroditas, com um peso-carca5a superior
a 80 kg, excepto quando o estabelecimento possa garantir que as carca5as que apresentam um odor sexual
pronunciado podem ser detectadas por meio de um mØtodo reconhecido de acordo com o processo do ComitØ
veterinÆrio permanente ou, na ausŒncia desse mØtodo, por um mØtodo reconhecido pela autoridade competente
em questªo.

V. Condiıes especiais aplicÆveis aos matadouros de baixa capacidade
a) Os matadouros situados em regiıes afectadas por restri5ıes geogrÆficas especiais ou com dificuldades de abastecimento e os matadouros que sirvam o mercado local devem notificar o servi5o veterinÆrio da hora do abate e do
nœmero e proveniŒncia dos animais, de forma a permitir a realiza5ªo da inspec5ªo ante mortem, quer na explora5ªo,
quer imediatamente antes do abate no matadouro;
b) O veterinÆrio oficial ou um auxiliar devem efectuar a inspec5ªo post mortem da carne. Quando a carne apresente
lesıes ou pare5a ter-se deteriorado, a inspec5ªo post mortem deve ser efectuada pelo veterinÆrio oficial. O veterinÆrio
oficial ou o auxiliar sob sua responsabilidade devem verificar regularmente o cumprimento das regras de higiene
estabelecidas no presente regulamento.
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CAP˝TULO III
CARNE DE AVES DE CAPOEIRA
AlØm dos requisitos comuns, sªo aplicÆveis os seguintes requisitos:
I. Inspecªo ante mortem
1. O abate de um bando de aves de capoeira de uma explora5ªo s1 pode ser autorizado se:
a) As aves destinadas ao abate tiverem sido submetidas a uma inspec5ªo ante mortem na explora5ªo e estiverem
acompanhadas do certificado sanitÆrio previsto na parte V;
b) Ou se, 24 a 72 horas antes da chegada das aves ao matadouro, o veterinÆrio oficial estiver na posse de um
documento a estabelecer pela autoridade competente, que contenha:
I informa5ıes actualizadas pertinentes sobre o bando de proveniŒncia, nomeadamente dados dos registos da
explora5ªo relativos ao tipo de aves de capoeira abatidas,
I prova de que a explora5ªo de origem estÆ sob supervisªo de um veterinÆrio responsÆvel pela sanidade na
explora5ªo.
Essas informa5ıes devem ser avaliadas antes de serem decididas as medidas a tomar relativamente Fs aves provenientes da explora5ªo em causa, nomeadamente no que se refere ao tipo de inspec5ªo ante mortem exigida.
Quando nªo forem respeitadas as condi5ıes referidas nas al+neas a) ou b) supra, pode decidir-se:
I quer adiar o abate atØ que a explora5ªo de origem tenha sido inspeccionada com vista a obter as informa5ıes
necessÆrias,
I quer autorizar o abate depois de efectuados os exames referidos na al+nea b) do ponto 2 seguinte.
Os custos decorrentes da aplica5ªo das disposi5ıes do parÆgrafo anterior serªo imputados ao criador segundo regras
a adoptar pela autoridade competente.
Todavia, para os criadores cuja produ5ªo anual nªo exceda 20 000 galinhas, 15 000 patos, 10 000 perus ou 10 000
gansos ou um nœmero equivalente de outras espØcies de aves de capoeira, a inspec5ªo ante mortem pode ser efectuada
no matadouro. Nesse caso, o criador deve apresentar uma declara5ªo de que a sua produ5ªo anual nªo ultrapassa os
nœmeros referidos.
2. A inspec5ªo ante mortem na explora5ªo de proveniŒncia deve incluir:
a) Um controlo dos registos ou documenta5ªo do criador;
b) Um exame complementar para determinar se as aves:
i) sofrem de uma doen5a transmiss+vel ao homem ou aos animais ou tŒm um comportamento individual ou
colectivo que indique a possibilidade de ocorrŒncia de uma doen5a dessa natureza,
ii) apresentam perturba5ıes gerais do comportamento ou sinais de doen5as suscept+veis de tornarem a carne
impr1pria para consumo humano;
c) A amostragem regular da Ægua e dos alimentos a fim de verificar a observ<ncia dos intervalos de seguran5a;
d) A pesquisa de agentes zoon1ticos.
3. Em caso de dœvida quanto F identidade de uma remessa de aves de capoeira e quando as aves devam ser sujeitas a
uma inspec5ªo sanitÆria ante mortem no matadouro, o veterinÆrio oficial deve examinar todas as grades se as aves
apresentarem os sintomas referidos na al+nea b) do ponto 2 da presente parte.
4. Se as aves nªo forem abatidas nos trŒs dias seguintes F emissªo do certificado sanitÆrio previsto na al+nea a) do
ponto 1:
I e nªo tiverem sa+do da explora5ªo de origem, deve ser emitido um novo certificado sanitÆrio,
I e caso jÆ se encontrem no matadouro, o abate pode ser autorizado depois de determinada a razªo do atraso,
desde que seja emitido um novo certificado sanitÆrio, ou depois de as aves serem reexaminadas.
5. No caso de aves de capoeira clinicamente sªs de bandos que devam ser abatidos no <mbito de um programa de
controlo de uma doen5a infecciosa ou de uma doen5a zoon1tica, as aves devem ser abatidas no final do dia ou em
condi5ıes que evitem a contamina5ªo de outras aves.
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Se os animais de tal bando mostrarem sintomas cl+nicos das seguintes doen5as:
a) Ornitose;
b) Salmonelose,
o seu abate para consumo humano serÆ proibido.
O abate Ø autorizado no final do processo normal de abate se forem tomadas precau5ıes para minimizar o risco de
propaga5ªo de bactØrias e para assegurar a limpeza e a desinfec5ªo das instala5ıes ap1s o abate. A carne dessas aves
deve ser manuseada da mesma forma que a carne declarada impr1pria para consumo humano.
6. Em matadouros situados em regiıes afectadas por restri5ıes geogrÆficas especiais ou com dificuldades de abastecimento e em matadouros que sirvam o mercado local, devem cumprir-se as seguintes regras:
a) Os matadouros devem notificar o servi5o veterinÆrio da hora do abate e do nœmero e origem das aves;
b) O veterinÆrio oficial ou um auxiliar devem estar presentes aquando do abate. Quando isso nªo for poss+vel, a
carne nªo pode deixar o estabelecimento atØ que a inspec5ªo post mortem tenha sido realizada. O veterinÆrio
oficial ou o auxiliar sob sua responsabilidade deve verificar regularmente o cumprimento das regras de higiene;
c) A autoridade competente deve verificar a cadeia de distribui5ªo da carne do estabelecimento e assegurar que os
produtos declarados impr1prios para consumo sejam adequadamente marcados, utilizados e eliminados.

II. Inspecªo post mortem
1. No <mbito da inspec5ªo post mortem, o veterinÆrio oficial deve:
a) Inspeccionar as v+sceras e as cavidades corporais de um nœmero representativo de aves de cada lote de aves da
mesma origem;
b) Inspeccionar pormenorizadamente uma amostra aleat1ria das aves cuja carne tenha sido declarada impr1pria para
consumo humano na sequŒncia da inspec5ªo sanitÆria post mortem;
c) Efectuar outros exames considerados necessÆrios se houver razıes para suspeitar que a carne dessas aves pode ser
impr1pria para consumo humano.
2. No caso das aves parcialmente evisceradas cujos intestinos sejam imediatamente removidos (effilØ), as v+sceras e as
cavidades corporais de um nœmero representativo de aves de cada lote serªo inspeccionadas depois da eviscera5ªo. Se
essa inspec5ªo revelar anomalias em algumas aves, todas as aves da remessa serªo inspeccionadas em conformidade
com o ponto 1.
3. No caso de eviscera5ªo diferida:
a) A inspec5ªo sanitÆria post mortem referida no ponto 1 terÆ lugar o mais tardar 15 dias ap1s o abate, per+odo
durante o qual as aves devem ser armazenadas a uma temperatura inferior a 4 QC;
b) O mais tardar no final desse per+odo, as aves devem ser evisceradas num estabelecimento aprovado para o efeito.
Nesses casos, as carca5as devem ser acompanhadas do certificado sanitÆrio previsto na parte VI;
c) A carne das aves de capoeira nªo pode ostentar a marca de salubridade antes de ter sido realizada a eviscera5ªo
referida na al+nea b).

III. Decisªo de declarar a carne impr2pria para consumo humano na sequŒncia da inspecªo post mortem
AlØm dos casos previstos na parte V do cap+tulo I, a carne de aves de capoeira deve ser declarada impr1pria para
consumo humano se a inspec5ªo post mortem revelar qualquer das seguintes situa5ıes:
I micose sistemÆtica e lesıes locais dos 1rgªos suspeitas de terem sido causadas por agentes patogØnicos transmiss+veis
ao homem ou pelas respectivas toxinas,
I caquexia,
I lesıes mec<nicas extensas, incluindo as devidas a um escaldªo excessivo,
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I ascite,
I infesta5ªo parasitÆria subcut<nea ou muscular extensiva e parasitismo sistemÆtico.

IV. AssistŒncia tØcnica
A autoridade competente pode permitir que o pessoal do estabelecimento execute opera5ıes tØcnicas relacionadas com a
inspec5ªo sob a supervisªo directa do veterinÆrio oficial, desde que esse pessoal tenha recebido uma forma5ªo especial
do veterinÆrio oficial. Os critØrios gerais respeitantes a essa forma5ªo serªo estabelecidos de acordo com o procedimento
referido no artigo 5.o.

V. EspØcime de certificado sanitÆrio

CERTIFICADO SANITÁRIO
para aves de capoeira transportadas da exploração para o matadouro
1

( )

Serviço competente: ............................................................................

I.

N.

o

2

( ): ............................................................................

Identificação das aves
Espécie: ....................................................................................................................................................................................................

Número de aves: ...................................................................................................................................................................................

II.

Proveniência das aves
Endereço da exploração de origem: .................................................................................................................................................

Identificação da capoeira: ....................................................................................................................................................................

III.

Destina das aves
As aves serão transportados para o seguinte matadouro: ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

pelo seguinte meio de transporte: ....................................................................................................................................................

IV.

Declarção
O abaixo assinado declara que as aves acima identificadas foram examinadas antes do abate na exploração acima
referida às (hora) . . . de (data) . . . e foram consideradas saudáveis.

Feito em .................................................... , em ....................................................
(Local)

(Data)

Carimbo

........................................................................................................
(Assinatura do veterinário)

1

( ) O presente certificado é válido por 72 horas.
2

( ) Facultativo.
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VI. EspØcime de certificado sanitÆrio

CERTIFICADO SANITÁRIO

para aves de capoeira destinadas à produção de

foie gras,

atordoadas, sangradas e depenadas na exploração de

engorda e transportadas para uma instalação de desmancha equipada com uma sala de evisceração separada

Serviço competente: ............................................................................

I.

N.

o

1

( ): ............................................................................

Identificação das carcaças não evisceradas

Espécie: .....................................................................................................................................................................................................

Número: ...................................................................................................................................................................................................

II.

Proveniência das carcaças não evisceradas

Endereço da exploração de engorda: ................................................................................................................................................

III. Destino das carcaças não evisceradas

As carcaças não evisceradas serão transportadas para a seguinte instalação

de desmancha: ..........................................

....................................................................................................................................................................................................................

IV. Declaração

O abaixo assinado declara que as carcaças não evisceradas acima identificadas são de aves que foram examinadas
antes do abate na exploração

de engorda acima referida às (hora) ..................... de (data) .............................. e foram

consideradas saudáveis.

Feito em .................................................... , em ....................................................
(Local)

(Data)

Carimbo

........................................................................................................
(Assinatura do veterinário)
1

( ) Facultativo.

CAP˝TULO IV
CARNE DE LAGOMORFOS DE CRIA˙ˆO
Como regra geral, sªo aplicÆveis, mutatis mutandis, os requisitos respeitantes F carne de aves de capoeira. No entanto, se a
inspec5ªo ante mortem nªo for efectuada na explora5ªo de origem, os animais devem ser submetidos a uma inspec5ªo
ante mortem nas 24 horas seguintes F sua chegada ao matadouro. Se decorrerem mais de 24 horas entre a inspec5ªo ante
mortem e o abate, os animais devem ser reinspeccionados imediatamente antes do abate.

CAP˝TULO V
CARNE DE CA˙A DE CRIA˙ˆO
AlØm dos requisitos comuns, sªo aplicÆveis os seguintes requisitos:
I. Inspecıes sanitÆrias ante mortem
1. A inspec5ªo ante mortem deve ser efectuada no matadouro ou na explora5ªo de proveniŒncia antes do abate na
mesma ou antes do transporte dos animais para o matadouro. Neste œltimo caso, a inspec5ªo ante mortem no
matadouro pode limitar-se F pesquisa de lesıes sofridas durante o transporte. AlØm disso, a identifica5ªo dos animais
deve ser controlada.
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Os animais vivos inspeccionados na explora5ªo devem ser acompanhados de um certificado elaborado em conformidade com o espØcime da parte III, no qual se declara que foram inspeccionados na explora5ªo e considerados
saudÆveis.
2. Se a inspec5ªo ante mortem nªo for efectuada na explora5ªo de proveniŒncia, os animais devem ser submetidos a uma
inspec5ªo ante mortem nas 24 horas seguintes F sua chegada ao matadouro. Os animais devem ser reinspeccionados
imediatamente antes do abate se decorrerem mais de 24 horas entre a inspec5ªo ante mortem e o abate.
Cada animal ou lote de animais enviado para abate deve ser identificado de forma a permitir F autoridade competente determinar a sua proveniŒncia.
II. Inspecªo sanitÆria post mortem
A carne de espØcies suscept+veis F triquinose deve ser examinada para detec5ªo da presen5a de triquinas.
III. EspØcime de certificado sanitÆrio

CERTIFICADO SANITÁRIO
para caça de criação viva transportada da exploração para o matadouro
Serviço competente: ............................................................................

I.

N.

o

1

( ): ............................................................................

Identificação
Espécie: ....................................................................................................................................................................................................

Número de animais: .............................................................................................................................................................................

Marca de identificação: ........................................................................................................................................................................

II.

Proveniência dos animais
Endereço da exploração de origem: .................................................................................................................................................

III.

Destino dos animais
Os animais são transportados para o seguinte matadouro: .......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

pelo seguinte meio de transporte: ....................................................................................................................................................

IV.

Declaração
O abaixo assinado declara que os animais acima identificados foram submetidos a uma inspecção
exploração acima referida em

ante mortem

na

.............................................. (data) às ............... (hora) e foram considerados saudáveis.

Feito em .................................................... , em ....................................................
(Local)

(Data)

Carimbo

........................................................................................................
(Assinatura do veterinário)

1

( ) Facultativo.
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CAP˝TULO VI
CARNE DE CA˙A SELVAGEM
AlØm dos requisitos comuns, sªo aplicÆveis os seguintes requisitos:
I. Inspecªo sanitÆria post mortem
1. A ca5a selvagem deve ser inspeccionada assim que poss+vel ap1s a sua chegada F instala5ªo de transforma5ªo de ca5a.
2. Durante a inspec5ªo post mortem, o veterinÆrio oficial deve efectuar:
a) Um exame visual da carca5a e respectivas cavidades e, se for caso disso, 1rgªos com vista F:
I detec5ªo de quaisquer anomalias. Para o efeito, o diagn1stico pode ser baseado em quaisquer informa5ıes
fornecidas pelo ca5ador sobre o comportamento do animal antes de ser abatido,
I confirma5ªo de que a morte do animal se deveu ao facto de ter sido ca5ado e nªo a outras razıes.
Se nªo for poss+vel efectuar uma avalia5ªo apenas com base no exame visual, deve ser realizada num laborat1rio
uma inspec5ªo mais aprofundada;
b) A pesquisa de anomalias organolØpticas;
c) A palpa5ªo de 1rgªos, sempre que necessÆrio;
d) Uma anÆlise de res+duos, incluindo contaminantes ambientais, por amostragem, se existir uma forte razªo para
suspeitar da presen5a de res+duos ou contaminantes. Se, com base nessas suspeitas, for efectuada uma inspec5ªo
mais aprofundada, o veterinÆrio deve aguardar a sua conclusªo antes de proceder F avalia5ªo de toda a ca5a
abatida na ca5ada ou das partes dessa ca5a suspeitas de apresentarem as mesmas anomalias;
e) A pesquisa de caracter+sticas indicativas de que a carne apresenta um risco sanitÆrio, nomeadamente:
i) comportamento anormal ou altera5ªo do estado geral do animal vivo assinalados pelo ca5ador,
ii) presen5a generalizada de tumores ou abcessos em diversos 1rgªos internos ou mœsculos,
iii) artrite, orquite, altera5ıes do f+gado ou do ba5o, inflama5ªo dos intestinos ou da zona umbilical,
iv) presen5a de corpos estranhos nas cavidades corporais, no estNmago, nos intestinos ou na urina, nos casos em
que a pleura ou o peritoneu apresentem descolora5ªo,
v) forma5ªo de quantidades importantes de gases no tracto gastrointestinal, com descolora5ªo dos 1rgªos
internos,
vi) anomalias importantes na cor, consistŒncia ou odor dos tecidos musculares ou dos 1rgªos,
vii) fracturas abertas antigas,
viii) emacia5ªo e/ou edema geral ou localizado,
ix) aderŒncias pleurais ou peritoneais recentes,
x) outras altera5ıes considerÆveis e evidentes, tais como a putrefac5ªo.
3. Se o veterinÆrio oficial o exigir, a coluna vertebral e a cabe5a devem ser seccionadas longitudinalmente.
4. No caso da ca5a miœda selvagem nªo eviscerada imediatamente ap1s o abate, o veterinÆrio oficial deve efectuar uma
inspec5ªo post mortem numa amostra representativa de animais da mesma procedŒncia. Se a inspec5ªo revelar uma
doen5a transmiss+vel ao homem ou quaisquer defeitos referidos no ponto 2, o veterinÆrio deve efectuar mais exames
na totalidade do lote para determinar se o mesmo deve ser declarado impr1prio para consumo humano ou se cada
carca5a deve ser inspeccionada individualmente.
5. Em caso de dœvida, o veterinÆrio oficial pode efectuar, nas partes apropriadas dos animais, quaisquer outros cortes e
inspec5ıes necessÆrios para efectuar um diagn1stico final.
6. No caso dos javalis ou de outras espØcies suscept+veis F triquinose, devem ser analisadas vÆrias amostras de carne de
cada animal. As amostras devem ser colhidas pelo menos nos mœsculos das mand+bulas e do diafragma, nos
mœsculos da sec5ªo inferior das patas dianteiras, nos mœsculos intercostais e nos mœsculos da l+ngua. As amostras
devem ser analisadas atravØs de mØtodos aprovados de acordo com o procedimento referido no artigo 5.o e com base
num parecer do ComitØ cient+fico veterinÆrio.
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II. Decisªo de declarar a carne impr2pria para consumo humano na sequŒncia da inspecªo
AlØm dos casos previstos na parte V do cap+tulo I, serÆ considerada impr1pria para consumo humano a seguinte carne
de ca5a selvagem:
I carne que apresente lesıes, excepto lesıes recentes devidas ao abate, e malforma5ıes ou anomalias localizadas que a
tornem impr1pria para consumo humano ou perigosa para a saœde humana,
I carne que, na inspec5ªo post mortem, apresente as caracter+sticas indicadas no ponto 2, al+nea e), da parte I do
presente cap+tulo,
I carne na qual tenha sido detectada triquinose,
I carne que apresente anomalias que a possam tornar impr1pria para consumo humano.

ANEXO III
MOLUSCOS BIVALVES VIVOS
1. A autoridade competente deve fixar a localiza5ªo e os limites das zonas de produ5ªo de moluscos bivalves vivos. As
zonas em que Ø autorizada a colheita de moluscos bivalves vivos devem ser classificadas pela autoridade competente
em trŒs categorias, de acordo com o n+vel de contamina5ªo fecal:
a) Zonas da classe A: zonas onde os moluscos bivalves vivos podem ser colhidos para consumo humano directo. Os
moluscos bivalves vivos provenientes dessas zonas devem satisfazer os requisitos do cap+tulo IV da presente
sec5ªo;
b) Zonas da classe B: zonas onde os moluscos bivalves vivos podem ser colhidos, s1 podendo ser colocados no
mercado para consumo humano ap1s tratamento num centro de depura5ªo ou ap1s afina5ªo;
c) Zonas da classe C: zonas onde os moluscos bivalves vivos podem ser colhidos, s1 podendo ser colocados no
mercado ap1s afina5ªo durante um longo per+odo (m+nimo de dois meses).
2. Para determinar o n+vel de contamina5ªo fecal de uma zona, a autoridade competente deve:
I efectuar um inventÆrio das fontes de polui5ªo de origem humana ou animal que possam constituir uma fonte de
contamina5ªo para a zona de produ5ªo,
I examinar as quantidades de poluentes org<nicos lan5adas nessa zona durante os diferentes per+odos do ano,
consoante as varia5ıes sazonais das popula5ıes humana e animal na bacia de recep5ªo, os valores da precipita5ªo, o tratamento das Æguas residuais, etc.,
I determinar as caracter+sticas da circula5ªo de poluentes com base no regime de correntes, da batimetria e do
ciclo das marØs na zona de produ5ªo,
I estabelecer um programa de amostragem de moluscos bivalves vivos na zona de produ5ªo com base no exame
dos dados obtidos e com um nœmero de amostras, uma distribui5ªo geogrÆfica dos pontos de amostra e uma
frequŒncia de amostragem que assegurem que os resultados da anÆlise sejam tªo representativos quanto poss+vel
para a zona em questªo.
3. As medidas de controlo da saœde pœblica devem incluir a vigil<ncia peri1dica das zonas de produ5ªo e de afina5ªo de
moluscos bivalves vivos, a fim de:
a) Evitar quaisquer abusos quanto F origem, proveniŒncia e destino dos moluscos bivalves vivos;
b) Controlar a qualidade microbiol1gica dos moluscos bivalves vivos em rela5ªo com as zonas de produ5ªo e de
afina5ªo;
c) Controlar a presen5a de pl<ncton produtor de toxinas nas Æguas de produ5ªo e de afina5ªo e de biotoxinas nos
moluscos bivalves vivos;
d) Controlar a eventual presen5a de contaminantes qu+micos, cujos teores mÆximos permitidos serªo fixados de
acordo com o procedimento referido no artigo 5.o.
Para os efeitos das al+neas b), c) e d), serªo estabelecidos planos de amostragem para a realiza5ªo desses controlos a
intervalos regulares ou, se a colheita dos moluscos nªo for efectuada com uma periodicidade regular, caso a caso.
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4. Os planos de amostragem para as zonas de produ5ªo e de afina5ªo devem ter especialmente em considera5ªo:
a) As varia5ıes provÆveis da contamina5ªo fecal;
b) As eventuais varia5ıes da presen5a de pl<ncton com biotoxinas marinhas. A amostragem deve ser efectuada do
seguinte modo:
i) monitoriza5ªo do pl<ncton: amostragem peri1dica destinada a detectar altera5ıes na composi5ªo do pl<ncton
com toxinas e na sua distribui5ªo geogrÆfica. Se os resultados sugerirem uma acumula5ªo de toxinas na carne
dos moluscos deve proceder-se a uma amostragem intensiva, atravØs do aumento dos pontos de colheita de
amostras e do nœmero de amostras colhidas nas Æguas de cultura e nos pesqueiros, e
ii) testes peri1dicos de toxicidade nos moluscos da zona afectada mais suscept+veis de contamina5ªo.
Os moluscos dessa zona nªo podem ser colocados no mercado atØ que de uma amostragem subsequente resultem
testes de toxicidade com resultados satisfat1rios;
c) A eventual contamina5ªo dos moluscos.
Se a amostragem indicar que a coloca5ªo de moluscos bivalves vivos no mercado pode constituir um risco para a
saœde humana, a autoridade competente deve fechar a zona de produ5ªo da qual os moluscos contaminados sªo
originÆrios atØ que a situa5ªo seja remediada.
5. A autoridade competente vigiarÆ as zonas de produ5ªo em que a colheita de moluscos bivalves Ø proibida ou regida
por condi5ıes especiais, de modo a assegurar que nªo sejam colocados no mercado produtos prejudiciais para a
saœde humana.
6. Deve ser estabelecido um sistema de controlo que inclua exames laboratoriais a fim de verificar o cumprimento dos
requisitos a que deve obedecer o produto final, nomeadamente para confirmar que o n+vel de biotoxinas marinhas e
de contaminantes nªo excede os limites de seguran5a e que a qualidade microbiol1gica dos moluscos nªo constitui
um risco para a saœde humana.
7. A autoridade competente deve:
a) Estabelecer e manter actualizada uma lista das zonas de produ5ªo e de afina5ªo aprovadas em que podem ser
colhidos moluscos bivalves vivos em conformidade com os requisitos da presente sec5ªo, com indica5ªo da
localiza5ªo e dos limites dessas zonas, bem como da classe em que estªo classificadas.
A lista deve ser comunicada Fs entidades interessadas abrangidas pela presente sec5ªo, nomeadamente aos
produtores e aos operadores de centros de depura5ªo e de centros de expedi5ªo;
b) Informar imediatamente as entidades interessadas abrangidas pela presente sec5ªo, nomeadamente os produtores e
os operadores de centros de depura5ªo e de centros de expedi5ªo, de quaisquer altera5ıes da localiza5ªo, limites
ou classe da zona de produ5ªo, ou do seu encerramento, seja este temporÆrio ou definitivo.

ANEXO IV
PRODUTOS DA PESCA
AlØm dos requisitos comuns de controlo, sªo aplicÆveis os seguintes requisitos:
1. Serªo efectuados controlos oficiais dos produtos da pesca aquando do desembarque ou antes da primeira venda
numa lota ou mercado grossista.
2. Os controlos oficiais incluirªo:
a) Testes de vigil<ncia organolØptica.
Devem ser efectuados controlos aleat1rios para verificar se sªo cumpridos os critØrios de frescura estabelecidos na
legisla5ªo comunitÆria. Se existirem dœvidas quanto F frescura dos produtos, o exame organolØptico deve ser
repetido;
b) AnÆlises qu+micas.
Se o exame organolØptico levantar qualquer suspeita quanto F frescura dos produtos da pesca, podem ser colhidas
amostras que serªo submetidas a testes laboratoriais para determina5ªo dos teores de ABVT (Azoto BÆsico VolÆtil
Total).
Os teores de ABVT devem ser especificados por categoria de espØcies, de acordo com o procedimento referido no
artigo 5.o.
Se o exame organolØptico levantar suspeitas quanto F existŒncia de outras condi5ıes que possam afectar a saœde
humana, podem ser colhidas amostras para efeitos de verifica5ªo;
c) Testes de vigil<ncia das histaminas para verificar o respeito dos teores permitidos estabelecidos na legisla5ªo
comunitÆria;
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d) Testes de vigil<ncia dos contaminantes.
SerÆ estabelecido um sistema de monitoriza5ªo para controlar o n+vel de contamina5ªo dos produtos da pesca
com contaminantes como metais pesados e subst<ncias organocloradas provenientes do meio aquÆtico;
e) Controlos microbiol1gicos, sempre que necessÆrio;
f) Testes de vigil<ncia para verificar o cumprimento da legisla5ªo comunitÆria sobre endoparasitas.
Sempre que necessÆrio, serªo estabelecidos de acordo com o procedimento referido no artigo 5.o, ap1s parecer do
ComitØ cient+fico competente:
I critØrios de frescura para a avalia5ªo organolØptica dos produtos da pesca, nomeadamente quando esses
critØrios nªo tenham sido estabelecidos no <mbito da legisla5ªo comunitÆria em vigor,
I os limites anal+ticos, os mØtodos de anÆlise e os planos de amostragem a utilizar para a realiza5ªo dos
controlos oficiais atrÆs referidos.
3. Serªo declarados impr1prios para consumo humano:
a) Os produtos da pesca sempre que os controlos organolØpticos, qu+micos, f+sicos ou microbiol1gicos tenham
demonstrado nªo serem pr1prios para consumo humano;
b) O peixe ou as partes de peixe que nªo tenham sido adequadamente examinados para a detec5ªo de endoparasitas
em conformidade com a legisla5ªo comunitÆria;
c) Os produtos da pesca que contenham nas suas partes comest+veis um n+vel de contaminantes presentes no meio
aquÆtico, como metais pesados e subst<ncias organocloradas, que leve a que a ingestªo calculada na dieta exceda a
ingestªo humana diÆria ou semanal aceitÆvel;
d) Os peixes venenosos e os produtos da pesca que contenham biotoxinas;
e) Os produtos da pesca ou partes desses produtos considerados perigosos para a saœde humana.

ANEXO V
LEITE E PRODUTOS L`CTEOS
AlØm dos requisitos comuns de controlo, sªo aplicÆveis os seguintes requisitos:
Inspecªo das exploraıes
O leite cru deve provir de explora5ıes controladas pelas autoridades competentes do Estado-Membro para verifica5ªo do
cumprimento das condi5ıes de sanidade animal e saœde pœblica aplicÆveis F produ5ªo de leite. A frequŒncia desses
controlos deve ser proporcional ao risco. As inspec5ıes podem ser combinadas com controlos realizados em cumprimento de outras disposi5ıes comunitÆrias.
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Proposta de regulamento do Conselho que estabelece as regras de polcia sanitÆria aplicÆveis 
produªo,  comercializaªo e  importaªo de produtos de origem animal destinados ao consumo
humano
(2000/C 365 E/05)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 438 final  2000/0181(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 14 de Julho de 2000)
aves de capoeira (5), com a œltima redac6ªo que lhe foi
dada pela Directiva 93/121/CE (6),

O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o,

; Directiva 91/495/CEE do Conselho, de 27 de Novembro
de 1990, relativa aos problemas sanitÆrios e de pol2cia
sanitÆria relativos E produ6ªo e E coloca6ªo no mercado
de carnes de coelho e de carnes de ca6a de cria6ªo (7),
com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pelo Acto de
Adesªo da `ustria, da Finl0ndia e da SuØcia,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,

; Directiva 92/45/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, relativa aos problemas sanitÆrios e de pol2cia sanitÆria referentes ao abate de ca6a selvagem e E coloca6ªo
no mercado das respectivas carnes (8), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE (9),

Considerando o seguinte:
(1) No 0mbito da pol2tica agr2cola comum, foram estabelecidas
regras sanitÆrias espec2ficas que regem o comØrcio intracomunitÆrio e as importa6ıes, de pa2ses terceiros, dos produtos de origem animal enumerados no anexo I do Tratado;

; Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, que adopta as normas sanitÆrias relativas E produ6ªo de leite cru, de leite tratado termicamente e de
produtos E base de leite e E sua coloca6ªo no mercado (10), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela
Directiva 96/23/CE (11),

(2) Essas regras asseguraram a remo6ªo das barreiras ao comØrcio dos produtos em questªo, contribuindo, assim,
para a cria6ªo do mercado interno e assegurando simultaneamente um elevado n2vel de protec6ªo sanitÆria;
(3) Essas regras espec2ficas constam das seguintes directivas:

; Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro
de 1992, que define as condi6ıes sanitÆrias e de pol2cia
sanitÆria que regem o comØrcio e as importa6ıes na
Comunidade de produtos nªo sujeitos, no que respeita
Es referidas condi6ıes, Es regulamenta6ıes comunitÆrias
espec2ficas referidas no cap2tulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE e, no que respeita aos agentes patogØnicos, da Directiva 90/425/CEE (12), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE;

; Directiva 72/461/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro
de 1972, relativa aos problemas de pol2cia sanitÆria respeitantes a trocas intracomunitÆrias de carnes frescas (1),
com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pelo Acto de
Adesªo da `ustria, da Finl0ndia e da SuØcia,
; Directiva 80/215/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro
de 1980, relativa aos problemas de pol2cia sanitÆria
em matØria de trocas comerciais intracomunitÆrias
de produtos E base de carne (2), com a œltima redac6ªo
que lhe foi dada pelo Acto de Adesªo da `ustria, da
Finl0ndia e da SuØcia,
; Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de
1991, relativa Es condi6ıes de pol2cia sanitÆria que
regem a introdu6ªo no mercado de animais e produtos da aquicultura (3), com a œltima redac6ªo que lhe
foi dada pela Directiva 98/45/CE (4),
; Directiva 91/494/CEE do Conselho, de 26 de Junho de
1991, relativa Es condi6ıes de pol2cia sanitÆria que
regem o comØrcio intracomunitÆrio e as importa6ıes
provenientes de pa2ses terceiros de carnes frescas de
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

302 de 31.12.1972, p. 24.
47 de 21.2.1980, p. 4.
46 de 19.2.1991, p. 1.
189 de 3.7.1998, p. 12.

(4) Essas directivas tŒm por objectivo evitar a propaga6ªo de
doen6as animais resultantes da coloca6ªo de produtos de
origem animal no mercado;
(5) As directivas em questªo contŒm disposi6ıes comuns, tais
como as que restringem a coloca6ªo no mercado de produtos provenientes de uma explora6ªo ou zona infectada por
doen6as epizo-ticas e as que exigem que os produtos de
zonas abrangidas por restri6ıes sejam submetidos a um
tratamento concebido para destruir o agente da doen6a;
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )
(11)
(12)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L

268 de 24.9.1991, p. 35.
340 de 31.12.1993, p. 39.
268 de 24.9.1991, p. 41.
268 de 14.9.1992, p. 35.
24 de 30.1.1998, p. 31.
268 de 14.9.1992, p. 1.
125 de 23.5.1996, p. 10.
62 de 15.3.1993, p. 49.

C 365 E/124

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

19.12.2000

(6) Essas disposi6ıes comuns podem ser harmonizadas, suprimindo, assim, poss2veis incoerŒncias introduzidas
aquando da adop6ªo das regras sanitÆrias espec2ficas; a
harmoniza6ªo assegurarÆ tambØm a aplica6ªo uniforme
das regras de pol2cia sanitÆria em toda a Comunidade e
uma maior transparŒncia da estrutura da legisla6ªo comunitÆria;

(15) Deve ser prevista a organiza6ªo de auditorias e inspec6ıes
comunitÆrias com vista a assegurar a aplica6ªo uniforme
das disposi6ıes de sanidade animal;

(7) Os controlos veterinÆrios dos produtos de origem animal
destinados ao comØrcio devem ser efectuados em conformidade com a Directiva 89/662/CEE do Conselho, de
11 Dezembro 1989, relativa aos controlos veterinÆrios
aplicÆveis ao comØrcio intracomunitÆrio, na perspectiva
da realiza6ªo do mercado interno (1), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela Directiva 92/118/CEE; a
Directiva 89/662/CEE contØm medidas de salvaguarda
que podem ser aplicadas caso se verifique um risco grave
em matØria de sanidade animal;

(17) ConvØm que as medidas necessÆrias E execu6ªo do presente regulamento, que sªo medidas de carÆcter geral nos
termos do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc2cio das competŒncias de execu6ªo atribu2das E Comissªo (4), sejam aprovadas nos termos do procedimento
de regulamenta6ªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE,

(16) Os produtos abrangidos pelo presente regulamento sªo
enumerados no anexo I do Tratado;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(8) Os produtos importados de pa2ses terceiros nªo devem
constituir um risco sanitÆrio para os efectivos pecuÆrios
da Comunidade;
(9) Para esse efeito, devem ser definidos processos para evitar
a introdu6ªo de doen6as epizo-ticas; esses processos devem incluir uma avalia6ªo da situa6ªo sanitÆria nos pa2ses
terceiros em questªo;

Artigo 1.o
O presente regulamento estabelece as regras de pol2cia sanitÆria
aplicÆveis E comercializa6ªo e E importa6ªo, de pa2ses terceiros,
de produtos de origem animal.
Artigo 2.o

(10) Devem ser definidos processos para estabelecer regras ou
critØrios gerais ou espec2ficos a aplicar Es importa6ıes de
produtos de origem animal;
(11) As regras relativas E importa6ªo de carne de ungulados
domØsticos e de produtos E base dessa carne ou preparados com essa carne constam jÆ da Directiva 72/462/CEE
do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos
problemas sanitÆrios e de pol2cia sanitÆria na importa6ªo
de animais das espØcies bovina, su2na, ovina e caprina e
de carnes frescas ou de produtos E base de carne provenientes de pa2ses terceiros (2), com a œltima redac6ªo que
lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE;
(12) Os processos aplicÆveis E importa6ªo de carne e de produtos E base de carne podem ser utilizados como modelo
para a importa6ªo de outros produtos de origem animal;
(13) Os controlos veterinÆrios dos produtos de origem animal
importados de pa2ses terceiros para a Comunidade devem
ser efectuados em conformidade com a Directiva
97/78/CE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1997,
que fixa os princ2pios relativos E organiza6ªo dos controlos veterinÆrios dos produtos provenientes de pa2ses terceiros introduzidos na Comunidade (3); a Directiva
97/78/CE contØm medidas de salvaguarda que podem
ser aplicadas caso se verifique um risco grave em matØria
de sanidade animal;
(14) Devem ser tidas em conta as regras estabelecidas pelo
Gabinete Internacional das Epizootias (OIE) aquando da
adop6ªo de regras para o comØrcio internacional;
(1) JO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 302 de 31.12.1972, p. 28.
(3) JO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

Para efeitos do presente regulamento, sªo aplicÆveis as defini6ıes das directivas referidas no anexo I e, se for caso disso, do
Regulamento . . ./. . . do Conselho relativo E higiene dos gØneros aliment2cios.
CAP˝TULO I
REQUISITOS SANIT`RIOS PARA A PRODU˙ˆO E COMERCIALIZA˙ˆO DE PRODUTOS COMUNIT`RIOS

Artigo 3.o
A comercializa6ªo de produtos de origem animal nªo deve
provocar a propaga6ªo de doen6as transmiss2veis aos animais.
Para esse efeito, devem cumprir-se as seguintes regras:
1. Os produtos de origem animal devem ser obtidos de animais que satisfa6am as condi6ıes sanitÆrias estabelecidas
pela legisla6ªo comunitÆria pertinente.
2. Os produtos de origem animal devem ser obtidos de animais:
a) Que provenham de uma explora6ªo, de um territ-rio ou
de uma parte de um territ-rio ou, no caso dos produtos
da aquicultura, de uma explora6ªo, de uma zona ou de
uma parte de uma zona nªo submetidos a restri6ıes
sanitÆrias aplicÆveis a esses animais e produtos, nomeadamente Es restri6ıes decorrentes das regras referidas no
anexo I, ou a outras medidas de controlo de doen6as
impostas pela legisla6ªo comunitÆria;
(4) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

19.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

b) Que nªo tenham sido abatidos num estabelecimento em
que estivessem presentes, aquando do abate, animais infectados ou animais suspeitos de estarem infectados com
uma das doen6as abrangidas pelas regras referidas na
al2nea a) supra.
3. Nªo obstante o n.o 2 e no respeito das medidas de controlo
das doen6as referidas no anexo I:
a) A comercializa6ªo de produtos de origem animal provenientes de um territ-rio ou de parte de um territ-rio
submetido a restri6ıes de sanidade animal mas que nªo
provenham de uma explora6ªo infectada nem suspeita de
estar infectada Ø permitida desde que, consoante o caso:
; os produtos, antes de serem submetidos ao tratamento a seguir referido, sejam obtidos, manuseados,
transportados e armazenados separadamente ou em
momentos diferentes dos produtos que satisfazem todas as condi6ıes sanitÆrias,
; os produtos tenham sido submetidos a um tratamento suficiente para eliminar o problema sanitÆrio
em questªo,
; esse tratamento tenha sido aplicado num estabelecimento aprovado para esse efeito pelo Estado-Membro
onde o problema sanitÆrio tenha ocorrido,
; os produtos que devem ser submetidos a um tratamento estejam adequadamente identificados.
A presente al2nea serÆ aplicada em conformidade com o
anexo II e com os pontos 1 e 2 do anexo III do presente
regulamento ou com regras de execu6ªo a adoptar de
acordo com o procedimento referido no artigo 11.o;
b) A comercializa6ªo de produtos da aquicultura que nªo
respeitem as condi6ıes estabelecidas no n.o 2 Ø permitida
nas condi6ıes estabelecidas no ponto 3 do anexo III do
presente regulamento e, sempre que necessÆrio, em conformidade com outras condi6ıes a estabelecer de acordo
com o procedimento referido no artigo 11.o.
4. Podem ser concedidas derroga6ıes do n.o 2 em situa6ıes
espec2ficas, de acordo com o procedimento referido no artigo 11.o. Nesses casos, devem ter-se especialmente em
conta:
a) Quaisquer medidas a aplicar ou testes a efectuar nos
animais;
b) As caracter2sticas espec2ficas da doen6a na espØcie em
questªo.
Quando essas derroga6ıes forem concedidas, serªo adoptadas as medidas necessÆrias para assegurar a protec6ªo da
sanidade animal na Comunidade de acordo com o mesmo
processo.
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5. Quando:
; as medidas adoptadas por razıes sanitÆrias nos termos
do artigo 9.o da Directiva 89/662/CEE exijam que os
produtos de origem animal de um Estado-Membro sejam
acompanhados de um certificado sanitÆrio, ou
; os produtos devam ser acompanhados de um certificado
devido E situa6ªo sanitÆria num Estado-Membro ou
parte de um Estado-Membro,
o espØcime desses certificados deve estar em conformidade
com o modelo estabelecido de acordo com o procedimento
referido no artigo 11.o. Os certificados devem ser redigidos,
pelo menos, na l2ngua do funcionÆrio que procede E certifica6ªo e na l2ngua do local de destino. Os produtos devem
ser acompanhados do certificado original, que deve ser
constitu2do por uma œnica folha de papel e dizer respeito
a um œnico destinatÆrio.
Artigo 4.o
Controlos oficiais
As autoridades competentes dos Estados-Membros efectuarªo
controlos oficiais com vista a assegurar o cumprimento do
presente regulamento e das suas regras de execu6ªo e eventuais
medidas de salvaguarda aplicÆveis a produtos de origem animal.
As regras de execu6ªo desses controlos, seus resultados e decisıes a tomar com base nesses resultados serªo adoptadas de
acordo com o procedimento referido no artigo 11.o.
Artigo 5.o
Seguimento dos controlos oficiais e direito de recurso
Quando sejam constatadas infrac6ıes das regras sanitÆrias,
serªo tomadas medidas para corrigir a situa6ªo.
Se a pessoa ou pessoas singulares ou colectivas implicadas na
infrac6ªo nªo corrigirem a situa6ªo no prazo fixado pela autoridade competente, ou caso seja detectado um risco sanitÆrio
grave, serªo aplicadas restri6ıes E produ6ªo e E comercializa6ªo dos produtos em questªo. Essas restri6ıes podem implicar a proibi6ªo de produ6ªo e comercializa6ªo de produtos de
origem animal e a retirada e, se necessÆrio, destrui6ªo de produtos jÆ colocados no mercado.
As infrac6ıes ao presente regulamento, as suas regras de execu6ªo e quaisquer medidas sanitÆrias de salvaguarda aplicadas a
produtos de origem animal, bem como a nªo coopera6ªo com
a autoridade competente, terªo como consequŒncia a imposi6ªo, pelas autoridades nacionais competentes, das san6ıes
penais e/ou administrativas adequadas.
Aquando da adop6ªo de medidas correctivas ou da imposi6ªo
de san6ıes penais e/ou administrativas, os Estados-Membros
terªo em conta as conclusıes dos controlos comunitÆrios.
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O presente regulamento nªo prejudica os direitos de recurso
contra decisıes tomadas pelas autoridades competentes permitidos pela legisla6ªo nacional em vigor nos Estados-Membros.

19.12.2000

CAP˝TULO II
IMPORTA˙4ES DE PA˝SES TERCEIROS

Artigo 7.o
Disposiıes gerais

Artigo 6.o
Auditorias e inspecıes comunitÆrias
1.
Podem ser efectuadas por peritos da Comissªo, em coopera6ªo com as autoridades competentes dos Estados-Membros,
auditorias e/ou inspec6ıes respeitantes a todas as fases de produ6ªo e de comercializa6ªo de produtos de origem animal,
bem como E organiza6ªo e funcionamento das autoridades
competentes nos Estados-Membros, a fim de assegurar a aplica6ªo uniforme do presente regulamento e das suas regras de
execu6ªo e eventuais medidas de salvaguarda. Os peritos da
Comissªo podem ser acompanhados pela autoridade competente do Estado-Membro e por quaisquer peritos nomeados
pela Comissªo para a realiza6ªo de uma auditoria e/ou inspec6ªo.

2.
A Comissªo comunicarÆ regularmente aos Estados-Membros o seu programa geral de auditorias e/ou inspec6ıes e
informÆ-los-Æ dos resultados.

As disposi6ıes aplicÆveis E importa6ªo de produtos de origem
animal de pa2ses terceiros respeitarªo ou serªo equivalentes Es
aplicÆveis E produ6ªo e comercializa6ªo de produtos comunitÆrios.
Artigo 8.o
Cumprimento das regras comunitÆrias
A fim de assegurar o respeito da obriga6ªo geral prevista no
artigo 7.o, proceder-se-Æ, de acordo com o procedimento referido no artigo 11.o, ao estabelecimento de:
1. Listas dos pa2ses terceiros ou partes de pa2ses terceiros dos
quais sªo permitidas importa6ıes de produtos de origem
animal especificados.
Ao estabelecer essas listas, tomar-se-ªo nomeadamente em
considera6ªo:
; a legisla6ªo do pa2s terceiro,

3.
O processo de realiza6ªo das inspec6ıes e/ou auditorias
referidas no n.o 1 pode ser determinado ou alterado de acordo
com o procedimento referido no artigo 11.o.

4.
A fim de permitir que as auditorias e/ou inspec6ıes decorram eficazmente, o Estado-Membro em cujo territ-rio as
mesmas forem efectuadas prestarÆ toda a assistŒncia necessÆria
e fornecerÆ toda a documenta6ªo solicitada pelos peritos da
Comissªo para esse efeito.

n.o

5.
A Comissªo assegurarÆ que os peritos referidos no
1
recebam forma6ªo adequada sobre higiene e seguran6a dos
gØneros aliment2cios, sobre tØcnicas de auditoria e, caso seja
relevante para o cumprimento dos seus deveres, sobre o sistema de princ2pios de anÆlise do risco e pontos de controlo
cr2ticos, para que possam cumprir as suas fun6ıes com competŒncia.

; a organiza6ªo da autoridade competente e dos seus servi6os de inspec6ªo no pa2s terceiro, os poderes desses
servi6os, a supervisªo a que estªo sujeitos e a autoridade
de que dispıem para verificar eficazmente a aplica6ªo da
respectiva legisla6ªo,
; as condi6ıes sanitÆrias efectivas de produ6ªo, fabrico,
manuseamento, armazenagem e expedi6ªo aplicÆveis
aos produtos de origem animal destinados E Comunidade,
; as garantias que o pa2s terceiro pode dar quanto ao
cumprimento das condi6ıes sanitÆrias pertinentes,
; a experiŒncia do pa2s terceiro em matØria de comercializa6ªo do produto e os resultados dos controlos de
importa6ªo efectuados,
; os resultados das inspec6ıes comunitÆrias no pa2s terceiro,

6.
Os Estados-Membros assegurarªo que os peritos referidos
no n.o 1 tenham acesso a todas as instala6ıes ou partes de
instala6ıes e a informa6ıes pertinentes para o desempenho das
suas fun6ıes no 0mbito do presente regulamento.

; o estatuto sanitÆrio dos efectivos pecuÆrios, dos outros
animais domØsticos e da fauna selvagem no pa2s terceiro, atendendo sobretudo Es doen6as animais ex-ticas
e a quaisquer aspectos relativos E situa6ªo sanitÆria geral
no pa2s pass2veis de constituir um risco para a saœde
pœblica ou a sanidade animal na Comunidade,

Se, durante uma auditoria ou inspec6ªo da Comissªo, for identificado um risco grave no dom2nio da sanidade animal, o
Estado-Membro em questªo tomarÆ imediatamente todas as
medidas necessÆrias para proteger a sanidade animal. Se nªo
forem tomadas medidas, ou caso sejam consideradas insuficientes, a Comissªo tomarÆ as medidas necessÆrias para proteger a
sanidade animal e informarÆ desse facto os Estados-Membros.

; a regularidade e rapidez com que o pa2s terceiro fornece
informa6ıes sobre a existŒncia de doen6as animais infecciosas ou contagiosas no seu territ-rio, nomeadamente as mencionadas nas listas A e B do Gabinete
Internacional das Epizootias (OIE) ou, no caso das doen6as dos animais de aquicultura, as doen6as notificÆveis
enumeradas no C-digo sanitÆrio aquÆtico do OIE,
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; as regras de preven6ªo e controlo de doen6as animais
infecciosas ou contagiosas em vigor no pa2s terceiro e a
respectiva aplica6ªo, incluindo as regras aplicÆveis Es
importa6ıes de outros pa2ses.
A lista elaborada no 0mbito do presente nœmero pode ser
combinada com outras listas elaboradas por razıes de saœde
pœblica.
2. Condi6ıes especiais de importa6ªo para cada pa2s terceiro
ou grupo de pa2ses terceiros, atendendo E situa6ªo sanitÆria
do pa2s ou pa2ses terceiros em questªo. Essas condi6ıes
incluirªo informa6ıes pormenorizadas sobre os certificados
sanitÆrios que acompanharªo as remessas destinadas E Comunidade. Esses certificados devem:
; ser elaborados na l2ngua ou l2nguas do Estado-Membro
de destino e nas do Estado-Membro em que Ø efectuada
a inspec6ªo fronteiri6a; o Estado-Membro de inspec6ªo
ou de destino pode permitir a utiliza6ªo de uma l2ngua
comunitÆria diferente da sua,
; acompanhar os produtos no original,
; ser constitu2dos por uma œnica folha de papel,
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ou alterado de acordo com o procedimento referido no artigo
11.o.
4.
Se, durante uma auditoria e/ou inspec6ªo comunitÆria,
for identificado um risco grave para a sanidade animal, a Comissªo tomarÆ imediatamente as medidas necessÆrias para proteger a sanidade animal e informarÆ imediatamente do facto os
Estados-Membros.
5.
A Comissªo assegurarÆ que os seus peritos e os outros
peritos referidos no n.o 1 recebam forma6ªo adequada em
sanidade animal e em tØcnicas de auditoria que lhes permita
cumprirem as suas fun6ıes com competŒncia.

CAP˝TULO III
DISPOSI˙4ES FINAIS

Artigo 10.o
Os anexos do presente regulamento podem ser alterados ou
complementados de acordo com o procedimento referido no
artigo 11.o. Esse processo deve ser nomeadamente aplicado
para estabelecer os critØrios de classifica6ªo de pa2ses terceiros
e partes de pa2ses terceiros no que diz respeito a doen6as
espec2ficas.

; dizer respeito a um œnico destinatÆrio.
O certificado deve ser emitido no dia em que os produtos
sªo carregados para expedi6ªo para o pa2s de destino e
assinado por um representante da autoridade competente.
Pode ser combinado com o certificado a apresentar em
cumprimento de regras de saœde pœblica.

Artigo 11.o
Procedimento do ComitØ veterinÆrio permanente
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ veterinÆrio permanente criado pela Decisªo 68/361/CEE do Conselho (1).

; regras de execu6ªo do presente artigo e

2.
O procedimento de regulamenta6ªo, previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, Ø aplicÆvel com observ0ncia do
n.o 3 do seu artigo 7.o e do seu artigo 8.o sempre que se
remeta para o presente nœmero.

; critØrios de classifica6ªo dos pa2ses terceiros e partes de
pa2ses terceiros no que diz respeito Es doen6as animais.

3.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.

3. Sempre que necessÆrio:

Artigo 9.o

Artigo 12.o

Inspecıes e auditorias comunitÆrias

Os Estados-Membros notificarªo a Comissªo das disposi6ıes
que adoptem especificamente para a execu6ªo do presente regulamento e de todos os instrumentos jur2dicos utilizados e
medidas tomadas para a sua aplica6ªo e cumprimento.

1.
Podem ser efectuadas por peritos da Comissªo em pa2ses
terceiros auditorias e/ou inspec6ıes em todas as fases abrangidas pelo presente regulamento a fim de verificar o respeito das
regras comunitÆrias de pol2cia sanitÆria ou a equivalŒncia a
essas regras. Os peritos da Comissªo podem ser acompanhados
por quaisquer outros peritos nomeados pela Comissªo para a
realiza6ªo da auditoria e/ou da inspec6ªo.
2.
As auditorias e/ou inspec6ıes em pa2ses terceiros referidas no n.o 1 serªo realizadas em nome da Comissªo, que
suportarÆ as despesas efectuadas.
3.
O processo de realiza6ªo em pa2ses terceiros das auditorias e/ou inspec6ıes referidas no n.o 1 pode ser determinado

Artigo 13.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de
2004.
O presente regulamento Ø obrigat-rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 225 de 18.10.1968, p. 23.

C 365 E/128

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

19.12.2000

ANEXO I
DOEN˙AS COM IMPLICA˙4ES NO COM8RCIO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
I. Doenas para as quais foram introduzidas medidas de controlo pela legislaªo comunitÆria

Doen6a

Directiva

Peste su2na clÆssica

Directiva 80/217/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a peste su2na clÆssica

Febre aftosa

Directiva 85/511/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a febre aftosa

Gripe aviÆria

Directiva 92/40/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a gripe aviÆria

Doen6a de Newcastle

Directiva 92/66/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a doen6a de Newcastle

Peste bovina
Peste dos pequenos ruminantes
Doen6a vesiculosa do su2no

Directiva 92/119/CEE do Conselho que estabelece medidas
gerais de luta contra certas doen6as animais, bem como
medidas espec2ficas respeitantes E doen6a vesiculosa do
su2no
Directiva 93/53/CEE do Conselho que introduz medidas
comunitÆrias m2nimas de combate a certas doen6as dos
peixes

Anemia infecciosa dos salmon2deos (AIS)
Necrose hematopoiØtica infecciosa (NHI)
Septicemia hemorrÆgica viral (SHV)
Doen6as dos moluscos

Directiva 95/70/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias m2nimas de controlo de certas doen6as dos
moluscos bivalves

II. Medidas relativas  peste suna africana
Na pendŒncia da adop6ªo de medidas espec2ficas de controlo da peste su2na africana, Ø aplicÆvel a Directiva 80/217/CEE,
mutatis mutandis, caso ocorram surtos de peste su2na africana. Nªo obstante o disposto nessa directiva, o levantamento
das restri6ıes aplicadas nos termos do presente ponto serÆ decidido de acordo com o procedimento referido no artigo
11.o.
1. Carne
Um Estado-Membro em cujo territ-rio tenha sido registada peste su2na africana imporÆ imediatamente uma proibi6ªo do transporte de carne fresca de su2no da parte do seu territ-rio em que o surto ocorreu para o resto da
Comunidade.
Para a defini6ªo dessa parte do territ-rio, ter-se-ªo em conta:
; os mØtodos utilizados para combater a doen6a, nomeadamente a elimina6ªo de su2nos de explora6ıes infectadas,
contaminadas ou suspeitas de infec6ªo ou de contamina6ªo,
; a superf2cie da parte do territ-rio em questªo e as respectivas fronteiras administrativas e geogrÆficas,
; a incidŒncia da doen6a e a sua tendŒncia para a propaga6ªo,
; as medidas tomadas para evitar a propaga6ªo da doen6a,
; as medidas tomadas para restringir e controlar a circula6ªo de su2nos, tanto dentro como fora da parte do
territ-rio em questªo.
2. Produtos - base de carne
Um Estado-Membro em cujo territ-rio tenha sido registada peste su2na africana imporÆ imediatamente uma proibi6ªo do transporte de produtos E base de carne da parte do seu territ-rio em que o surto ocorreu para o resto da
Comunidade. No entanto, a derroga6ªo prevista no n.o 3 do artigo 3.o Ø aplicÆvel aos produtos E base de carne que
tenham sido submetidos a um dos tratamentos referidos no ponto 1, al2neas a) e e), do anexo III.
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ANEXO II
Marca especial de identificaªo para a carne fresca proveniente de um territ:rio ou parte de um territ:rio que
nªo cumpra todos os requisitos de sanidade animal aplicÆveis
A carne fresca obtida de animais provenientes de uma explora6ªo situada numa zona submetida a restri6ıes sanitÆrias
devido a uma das doen6as referidas no anexo I e que deva ser submetida a um tratamento para eliminar o problema
sanitÆrio em questªo deve ser identificada do seguinte modo:
1. O marca de salubridade para a carne fresca deve sobrepor-se uma cruz constitu2da por duas linhas rectas que se
intersectam em 0ngulos rectos no centro do carimbo, permanecendo as informa6ıes constantes desse carimbo
leg2veis.
2. A marca pode tambØm ser constitu2da por um œnico carimbo; dela devem constar as seguintes informa6ıes, em
caracteres perfeitamente leg2veis:
; na parte superior, o nome do pa2s de exporta6ªo em maiœsculas,
; no centro, o nœmero de aprova6ªo veterinÆria do matadouro,
; na parte inferior, uma das seguintes siglas: CE ; EF ; EK ; EC ; EY ; EG,
; duas linhas rectas que cruzam o carimbo, intersectando-se em 0ngulos rectos no centro deste, de forma a nªo
cobrir as informa6ıes,
; informa6ıes que permitam identificar o veterinÆrio que inspeccionou a carne.
A marca deve ser aposta pelo veterinÆrio oficial responsÆvel pelo controlo da aplica6ªo dos requisitos sanitÆrios ou
sob a sua responsabilidade.
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ANEXO III
1. Tratamentos para eliminar riscos sanitÆrios provenientes da carne
Doen6a
Febre aftosa

Peste su2na
clÆssica

Doen6a
vesiculosa
do su2no

a) Tratamento tØrmico num recipiente hermeticamente fechado com um valor F0
igual ou superior a 3,00

+

+

+

+

+

+

+

+

b) Tratamento tØrmico a uma temperatura
m2nima de 70 TC, que deve ser alcan6ada
em toda a carne

+

+

+

;

+

+

+

+

c) Tratamento tØrmico a uma temperatura
m2nima de 80 TC, que deve ser alcan6ada
em toda a carne

+

+

+

+

+

+

+

+

d) Tratamento tØrmico num recipiente hermeticamente fechado a pelo menos
60 TC durante um m2nimo de 4 horas,
devendo a temperatura central durante
esse per2odo ser de pelo menos 70 TC
durante 30 minutos

+

+

+

+

+

+

+

+

e) Fermenta6ªo e matura6ªo naturais durante pelo menos 9 meses para a carne
desossada, com os seguintes resultados:
aw nªo superior a 0,93 ou pH nªo superior a 6,0

+

+

;

+

+

+

;

;

f) O mesmo tratamento que em e) supra,
mas a carne pode conter ossos. Devem
ser tomadas todas as medidas necessÆrias
para evitar a contamina6ªo cruzada

+

;

;

;

;

;

;

;

g) Fabrico do salame segundo critØrios a
estabelecer de acordo com o processo
do ComitØ veterinÆrio permanente,
ap-s parecer do ComitØ cient2fico competente

+

+

;

+

+

;

;

;

h) Para as pernas e lombos, fermenta6ªo e
matura6ªo naturais durante pelo menos
190 dias para as pernas e 140 dias para
os lombos

;

;

;

+

;

;

;

;

i) Tratamento tØrmico que assegure que
seja alcan6ada uma temperatura central
de pelo menos 65 TC durante o per2odo
necessÆrio para obter um valor de pasteuriza6ªo (vp) igual ou superior a 40

+

;

;

;

;

;

;

+

Tratamento (*)

Peste su2na
africana

Peste bovina

Doen6a de
Newcastle

Gripe aviÆria

Peste dos
pequenos
ruminantes

«+»: EficÆcia reconhecida
(*) Devem ser tomadas todas as medidas necessÆrias para evitar a contamina6ªo cruzada.

2. Tratamento para eliminar riscos sanitÆrios provenientes do leite
O leite de espØcies suscept2veis E febre aftosa e os produtos lÆcteos fabricados inteira ou parcialmente com esse leite nªo
devem ser provenientes de uma zona de fiscaliza6ªo na acep6ªo da Directiva 85/511/CE, excepto se o leite ou o produto
lÆcteo tiver sido submetido a um dos tratamentos seguintes, sob a supervisªo da autoridade competente:
a) A uma esteriliza6ªo a um valor Fo igual ou superior a 3;
b) A um œnico tratamento UHT a 130 TC durante 2-3 segundos;
c) A um tratamento tØrmico inicial com um efeito tØrmico pelo menos equivalente ao obtido por pasteuriza6ªo a uma
temperatura igual ou superior a 72 TC durante pelo menos 15 segundos e suficiente para que dele resulte uma
reac6ªo negativa ao teste da fosfatase, seguido de:
i) Um segundo tratamento tØrmico de que resulte uma reac6ªo negativa ao teste da peroxidase, ou
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ii) No caso do leite em p- ou de um produto que contenha leite em p-, um segundo tratamento tØrmico com um
efeito pelo menos equivalente ao obtido pelo primeiro tratamento tØrmico e suficiente para que dele resulte uma
reac6ªo negativa ao teste da fosfatase, seguido de um processo de secagem, ou
iii) Um processo de acidifica6ªo atravØs do qual o pH seja reduzido atØ atingir um valor inferior a 6 e mantido a esse
n2vel durante pelo menos uma hora,
iv) Um segundo tratamento tØrmico com um efeito pelo menos equivalente ao obtido com o primeiro tratamento
tØrmico; ambos os tratamentos devem ser aplicados ao leite com um pH superior a 7,0 (este tratamento nªo Ø
permitido no caso do leite de uma zona de protec6ªo e fiscaliza6ªo);
d) Ao tratamento tØrmico inicial referido na al2nea c), aplicado ao leite com um pH inferior a 7,0 (este tratamento nªo Ø
permitido no caso do leite de uma zona de protec6ªo e vigil0ncia).
3. Tratamento para reduzir os riscos sanitÆrios nos produtos da aquicultura
a) Os peixes de aquicultura suscept2veis E necrose hematopoiØtica infecciosa e E septicemia hemorrÆgica viral originÆrios
de uma zona nªo aprovada relativamente a essas doen6as podem ser introduzidos numa zona aprovada apenas se
forem abatidos, descabe6ados e eviscerados antes da expedi6ªo. Este requisito nªo se aplica no caso dos peixes
provenientes de uma explora6ªo aprovada situada numa zona nªo aprovada;
b) Os moluscos vivos suscept2veis E bonamiose e E marteiliose originÆrios de uma zona nªo aprovada relativamente a
essas doen6as podem ser introduzidos numa zona aprovada apenas quando se destinem ao consumo humano directo
ou quando forem entregues E indœstria conserveira. S- serªo afinados se:
; provierem de uma explora6ªo aprovada situada numa zona nªo aprovada, ou
; forem temporariamente imersos em tanques de armazenagem ou centros de depura6ªo especialmente equipados
e aprovados para esse efeito pela autoridade competente e que disponham nomeadamente de um sistema de
tratamento e desinfec6ªo das Æguas residuais.
As regras de execu6ªo necessÆrias para a aplica6ªo dos presentes requisitos serªo estabelecidas de acordo com o
procedimento referido no artigo 11.o.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga certas directivas relativas
 higiene dos gØneros alimentcios e s regras sanitÆrias aplicÆveis  produªo e  comercializaªo
de determinados produtos de origem animal destinados ao consumo humano e altera as Directivas
89/662/CEE e 91/67/CE
(2000/C 365 E/06)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 438 final  2000/0182(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 14 de Julho de 2000)
@ do Regulamento . . ./. . . do Conselho que estabelece as
regras de pol.cia sanitÆria aplicÆveis 9 produ;ªo, 9 comercializa;ªo e 9 importa;ªo de produtos de origem
animal destinados ao consumo humano.

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o, o seu artigo 95.o e o n.o 4,
al.nea b), do seu artigo 152.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ3mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A Directiva 93/43/CEE do Conselho, de 14 de Junho de
1993, relativa 9 higiene dos gØneros aliment.cios (1), estabelece os requisitos gerais para garantir a produ;ªo de
alimentos seguros.
(2) As condi;ıes de sanidade animal e saœde pœblica aplicÆveis
9 produ;ªo e 9 coloca;ªo no mercado de produtos de
origem animal sªo estabelecidas em diversas directivas do
Conselho.
(3) Essas condi;ıes dizem nomeadamente respeito a produtos
como a carne fresca, a carne de aves de capoeira, os produtos 9 base de carne, os ovoprodutos, os moluscos bivalves vivos, os produtos da pesca, a carne de coelho e de
ca;a, o leite e os produtos lÆcteos e a carne picada, bem
como a determinados outros produtos destinados ao consumo humano.
(4) As regras contidas nessas directivas foram reformuladas e
adoptadas pelos:
@ Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 9 higiene dos gØneros aliment.cios,
@ Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras espec.ficas de higiene aplicÆveis aos gØneros aliment.cios de origem animal,
@ Regulamento . . ./. . .do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execu;ªo dos controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao
consumo humano,
(1) JO L 157 de 19.7.1993, p. 1.

(5) As directivas em questªo devem, pois, ser revogadas.
(6) A Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro
de 1989, relativa aos controlos veterinÆrios aplicÆveis ao
comØrcio intracomunitÆrio, na perspectiva da realiza;ªo do
mercado interno (2), com a œltima redac;ªo que lhe foi
dada pela Directiva 92/118/CEE (3), e a Directiva 91/67/CEE
do Conselho, de 28 de Janeiro de 1991, relativa 9s condi;ıes de pol.cia sanitÆria que regem a introdu;ªo no mercado de animais e produtos da aquicultura (4), com a œltima
redac;ªo que lhe foi dada pela Directiva 98/45/CE (5), devem tambØm ser alteradas para ter em conta a reformula;ªo,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Sªo revogadas as seguintes directivas:
1. Directiva 93/43/CEE do Conselho, de 14 de Junho de
1993, relativa 9 higiene dos gØneros aliment.cios.
2. Directiva 64/433/CEE do Conselho, de 26 de Junho de
1964, relativa 9s condi;ıes sanitÆrias de produ;ªo de carnes frescas e da sua coloca;ªo no mercado (6), com a
œltima redac;ªo que lhe foi dada pela Directiva
95/23/CE (7).
3. Directiva 71/118/CEE do Conselho, de 15 de Fevereiro de
1971, relativa a problemas sanitÆrios em matØria de produ;ªo e coloca;ªo no mercado de carnes frescas de aves de
capoeira (8), com a œltima redac;ªo que lhe foi dada pela
Directiva 97/79/CE (9).
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L 395 de 30.12.1989, p. 13.
L 62 de 15.3.1993, p. 49.
L 46 de 19.2.1991, p. 1.
L 189 de 3.7.1998, p. 12.
121 de 29.7.1964, p. 2012/64.
L 243 de 11.10.1995, p. 7.
L 55 de 8.3.1971, p. 23.
L 24 de 30.1.1998, p. 31.
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4. Directiva 72/461/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de
1972, relativa aos problemas de pol.cia sanitÆria respeitantes a trocas intracomunitÆrias de carnes frescas (1), com a
œltima redac;ªo que lhe foi dada pelo Acto de Adesªo da
`ustria, da FinlFndia e da SuØcia.
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13. Directiva 91/495/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de
1990, relativa aos problemas sanitÆrios e de pol.cia sanitÆria relativos 9 produ;ªo e 9 coloca;ªo no mercado de
carnes de coelho e de carnes de ca;a de cria;ªo (13), com a
œltima redac;ªo que lhe foi dada pelo Acto de Adesªo da
`ustria, da FinlFndia e da SuØcia.

5. Directiva 77/96/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de
1976, relativa 9 pesquisa de triquinas aquando das importa;ıes, provenientes de pa.ses terceiros, das carnes frescas
provenientes de animais domØsticos da espØcie su.na (2),
com a œltima redac;ªo que lhe foi dada pelo Acto de
Adesªo da `ustria, da FinlFndia e da SuØcia.

14. Directiva 92/45/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, relativa aos problemas sanitÆrios e de pol.cia sanitÆria referentes ao abate de ca;a selvagem e 9 coloca;ªo no
mercado das respectivas carnes (14), com a œltima redac;ªo
que lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE.

6. Directiva 77/99/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de
1976, relativa a problemas sanitÆrios em matØria de produ;ªo e coloca;ªo no mercado de produtos 9 base de
carne e de determinados outros produtos de origem animal (3), com a œltima redac;ªo que lhe foi dada pela Directiva 97/76/CE (4).

15. Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, que adopta as normas sanitÆrias relativas 9 produ;ªo
de leite cru, de leite tratado termicamente e de produtos 9
base de leite e 9 sua coloca;ªo no mercado (15), com a
œltima redac;ªo que lhe foi dada pela Directiva 96/23/CE.

7. Directiva 80/215/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de
1980, relativa aos problemas de pol.cia sanitÆria em matØria de trocas comerciais intracomunitÆrias de produtos 9
base de carne (5), com a œltima redac;ªo que lhe foi dada
pelo Acto de Adesªo da `ustria, da FinlFndia e da SuØcia.

16. Directiva 92/48/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, que fixa as normas m.nimas de higiene aplicÆveis
aos produtos da pesca obtidos a bordo de determinados
navios nos termos do n.o 1, subal.nea i) da al.nea a), do
artigo 3.o da Directiva 91/493/CEE (16).

8. Directiva 89/362/CEE do Conselho, de 26 de Maio de
1989, relativa 9s condi;ıes gerais de higiene nas explora;ıes de produ;ªo de leite (6).

17. Directiva 94/65/CE do Conselho, de 14 de Dezembro de
1994, que institui os requisitos de produ;ªo e de coloca;ªo
no mercado de carnes picadas e de preparados de carnes (17).

9. Directiva 89/437/CEE do Conselho, de 20 de Junho de
1989, relativa aos problemas de ordem higiØnica e sanitÆria
respeitantes 9 produ;ªo e 9 coloca;ªo no mercado dos
ovoprodutos (7), com a œltima redac;ªo que lhe foi dada
pela Directiva 96/23/CE (8).
10. Directiva 91/492/CEE do Conselho, de 15 de Julho de
1991, que estabelece as normas sanitÆrias que regem a
produ;ªo e a coloca;ªo no mercado de moluscos bivalves
vivos (9), com a œltima redac;ªo que lhe foi dada pela
Directiva 97/79/CE.
11. Directiva 91/493/CEE do Conselho, de 22 de Julho de
1991, que adopta as normas sanitÆrias relativas 9 produ;ªo
e 9 coloca;ªo no mercado dos produtos da pesca (10), com
a œltima redac;ªo que lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE.
12. Directiva 91/494/CEE do Conselho, de 26 de Junho de
1991, relativa 9s condi;ıes de pol.cia sanitÆria que regem
o comØrcio intracomunitÆrio e as importa;ıes provenientes de pa.ses terceiros de carnes frescas de aves de capoeira (11), com a œltima redac;ªo que lhe foi dada pela
Directiva 93/121/CE (12).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10
( )
(11)
(12)
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302 de 31.12.1972, p. 24.
26 de 31.1.1977, p. 67.
26 de 31.1.1977, p. 85.
10 de 16.1.1998, p. 25.
47 de 21.2.1980, p. 4.
156 de 8.6.1989, p. 30.
212 de 22.7.1989, p. 87.
125, 23.5.1996, p. 10.
168 de 24.9.1991, p. 1.
268 de 24.9.1991, p. 15.
268 de 24.9.1991, p. 35.
340 de 31.12.1993, p. 39.

Artigo 2.o
G revogado o anexo II da Directiva 92/118/CEE do Conselho,
de 17 Dezembro 1992, que define as condi;ıes sanitÆrias e de
pol.cia sanitÆria que regem o comØrcio e as importa;ıes na
Comunidade de produtos nªo sujeitos, no que respeita 9s referidas condi;ıes, 9s regulamenta;ıes comunitÆrias espec.ficas
referidas no cap.tulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE
e, no que respeita aos agentes patogØnicos, da Directiva
90/425/CEE (18), com a œltima redac;ªo que lhe foi dada pela
Directiva 97/79/CE (19).
Artigo 3.o
Nªo obstante o disposto no artigo 1.o:
1. AtØ que os requisitos de temperatura aplicÆveis 9 armazenagem e ao transporte de produtos de origem animal sejam
fixados e sejam estabelecidas normas microbiol3gicas para
esses produtos de acordo com o procedimento referido no
artigo 6.o do Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo 9 higiene dos gØneros aliment.cios,
continuam a ser aplicÆveis os requisitos e normas estabelecidos nas directivas referidas nos artigos 1.o e 2.o ou as
respectivas regras de execu;ªo.
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
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2. As regras de execu;ªo adoptadas com base nas directivas
referidas nos artigos 1.o e 2.o permanecerªo em vigor atØ
serem substitu.das por regras com os mesmos efeitos adoptadas com base nos:
@ Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 9 higiene dos gØneros aliment.cios,
@ Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras espec.ficas de higiene aplicÆveis aos gØneros aliment.cios de origem animal,
@ Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execu;ªo dos controlos
oficiais de produtos de origem animal destinados ao
consumo humano,
@ Regulamento . . ./. . . do Conselho que estabelece as regras de pol.cia sanitÆria aplicÆveis 9 produ;ªo, 9 comercializa;ªo e 9 importa;ªo de produtos de origem animal
destinados ao consumo humano.
3. Quando a marca de salubridade prevista nas directivas referidas no artigo 1.o for diferente da prevista no Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece regras espec.ficas de higiene aplicÆveis aos gØneros aliment.cios de origem animal, os Estados-Membros assegurarªo que a antiga marca de salubridade seja substitu.da
por esta œltima o mais tardar cinco anos ap3s a entrada em
vigor desse regulamento.
Artigo 4.o
O anexo A da Directiva 89/662/CEE do Conselho Ø substitu.do
pelo seguinte anexo:
«ANEXO A
CAP˝TULO I

@ Regulamento . . ./. . . do Conselho, de . . ., que estabelece as regras de pol.cia sanitÆria aplicÆveis 9 produ;ªo, 9 comercializa;ªo e 9 importa;ªo de produtos de origem animal destinados ao consumo humano,
@ Produtos de origem animal referidos no Regulamento . . ./. . . do Parlamento Europeu e do Conselho, de . . ., relativo 9 higiene dos gØneros aliment.cios.
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CAP˝TULO II

Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de
1992, que define as condi;ıes sanitÆrias e de pol.cia sanitÆria que regem o comØrcio e as importa;ıes na Comunidade de produtos nªo sujeitos, no que respeita 9s referidas condi;ıes, 9s regulamenta;ıes comunitÆrias espec.ficas referidas no cap.tulo I do anexo A da Directiva
89/662/CEE e, no que respeita aos agentes patogØnicos,
da Directiva 90/425/CEE (com exclusªo dos agentes patogØnicos).»
Artigo 5.o
O artigo 9.o da Directiva 91/67/CEE passa a ter a seguinte
redac;ªo:
«Artigo 9.o
A coloca;ªo no mercado, numa zona aprovada, de produtos da aquicultura e de moluscos para consumo humano originÆrios de uma zona nªo aprovada deve obedecer aos requisitos pertinentes estabelecidos no Regulamento . . ./. . . do Conselho (que estabelece as regras de
pol.cia sanitÆria aplicÆveis 9 produ;ªo, 9 comercializa;ªo e
9 importa;ªo de produtos de origem animal destinados ao
consumo humano).»
Artigo 6.o
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi;ıes legislativas,
regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento 9 presente directiva atØ 1 de Janeiro de 2004. Do facto
informarªo imediatamente a Comissªo.
Sempre que os Estados-Membros adoptarem tais disposi;ıes,
estas devem incluir uma referŒncia 9 presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referŒncia aquando da sua publica;ªo oficial. As modalidades dessa referŒncia serªo adoptadas pelos
Estados-Membros.
Artigo 7.o
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publica;ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 8.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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Proposta de decisªo do Parlamento Europeu e do Conselho que prolonga determinados programas
de acªo comunitÆria no domnio da saœde pœblica, adoptados pelas Decisıes n.os 645/96/CE,
646/96/CE, 647/96/CE, 102/97/CE, 1400/97/CE e 1296/1999/CE e que altera as referidas decisıes
(2000/C 365 E/07)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 448 final  2000/0192(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 25 de Julho de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

3. Expiram no termo de 2001:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 152.o,

; o programa de ac3ªo comunitÆria relativo @ vigilBncia
da saœde, adoptado pela Decisªo n.o 1400/97/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho (5),

Tendo em conta a proposta da Comissªo,
; o programa de ac3ªo comunitÆria em matØria de
doen3as relacionadas com a polui3ªo, adoptado pela
Decisªo n.o 1296/1999/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (6).

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
No termo do procedimento estabelecido no artigo 251.o do
Tratado,

(4) O Conselho, na sua Resolu3ªo de 8 de Junho de 1999
sobre o futuro da ac3ªo da Comunidade no dom5nio da
saœde pœblica (7), destacou a necessidade de continuidade
da ac3ªo comunitÆria neste dom5nio, @ luz da perspectiva
do termo dos programas existentes.

Considerando o seguinte:
(1) Determinados programas de ac3ªo comunitÆria no dom5nio da saœde pœblica expirarªo a breve prazo.
(2) Expiram no termo de 2000:
; o programa de ac3ªo comunitÆria de promo3ªo, informa3ªo, educa3ªo e forma3ªo em matØria de saœde,
adoptado pela Decisªo n.o 645/96/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (1),
; o plano de ac3ªo de luta contra o cancro, adoptado
pela Decisªo n.o 646/96/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (2),
; o programa de ac3ªo comunitÆria relativo @ preven3ªo
da sida e de outras doen3as transmiss5veis, adoptado
pela Decisªo n.o 647/96/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (3),
; o programa de ac3ªo comunitÆria de preven3ªo da
toxicodependŒncia, adoptado pela Decisªo n.o
102/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4).
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(3)
(4)
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(5) A Comissªo, na sua Comunica3ªo de 15 de Abril de 1998
ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao ComitØ Econ.mico e Social e ao ComitØ das Regiıes sobre o desenvolvimento da pol5tica de saœde pœblica na Comunidade Europeia (8), indicou que os programas existentes no dom5nio da saœde pœblica chegariam ao seu termo a partir do
ano 2000 e destacou a necessidade de assegurar a continuidade da pol5tica comunitÆria neste campo importante.
O debate que se seguiu a essa comunica3ªo resultou num
consenso entre as institui3ıes comunitÆrias, a favor do
desenvolvimento de uma nova estratØgia para a saœde,
atravØs de um programa de ac3ªo global neste campo.
(6) Enquanto se reflecte numa nova estratØgia e novas propostas de novo programa geral no dom5nio da saœde
pœblica, os programas actuais na Ærea da saœde pœblica
devem ser prolongados atØ ao termo de 2002 a fim de
evitar interrup3ıes nas referidas ac3ıes comunitÆrias.
(7) O Acordo sobre o Espa3o Econ.mico Europeu (Acordo
EEE) prevŒ uma maior coopera3ªo no dom5nio da saœde
pœblica entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e os pa5ses da Associa3ªo Europeia de ComØrcio Livre que participam no Espa3o Econ.mico Europeu (EFTA/EEE), por outro. Devem ser tambØm
tomadas medidas para abrir os programas no dom5nio da
(5)
(6)
(7)
(8)

JO L 193 de 22.7.1997, p. 1.
JO L 155 de 22.6.1999, p. 7.
JO C 200 de 15.7.1999, p. 1.
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saœde pœblica @ participa3ªo dos pa5ses associados da
Europa Central e Oriental, nos termos dos Acordos Europeus, dos seus protocolos adicionais e das decisıes dos
respectivos Conselhos de Associa3ªo, de Chipre, com base
em dota3ıes suplementares, de acordo com processos a
serem acordados com aquele pa5s, bem como de Malta e
da Turquia, com base em dota3ıes suplementares, de
acordo com o disposto no Tratado.

19.12.2000

(11) Os programas de ac3ªo devem ser acompanhados e avaliados continuamente em coopera3ªo entre a Comissªo e
os Estados-Membros,

DECIDEM:

Artigo 1.o
(8) Ao prolongar-se a vigŒncia dos programas, deve ser tida
em conta a Comunica3ªo de 15 de Junho de 2000, da
Comissªo ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao ComitØ Econ.mico e Social e ao ComitØ das Regiıes sobre a
estratØgia de saœde na Comunidade Europeia (1), as Conclusıes do Conselho de 26 de Novembro de 1998 sobre o
futuro quadro de ac3ªo da Comunidade no dom5nio da
saœde pœblica (2), a Resolu3ªo do Conselho de 8 de Junho
de 1999 sobre o futuro da ac3ªo da Comunidade no
dom5nio da saœde pœblica, a Resolu3ªo do Parlamento
Europeu de 12 de Mar3o de 1999 (3), o parecer do ComitØ
Econ.mico e Social de 9 de Setembro de 1998 (4) e o
parecer do ComitØ das Regiıes de 19 de Novembro de
1998 (5). Deve ser levado em conta o relat.rio intercalar
da Comissªo, de 14 de Outubro de 1999, ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao ComitØ Econ.mico e Social e
ao ComitØ das Regiıes relativo @ aplica3ªo dos programas
de ac3ªo comunitÆria sobre a preven3ªo do cancro, sida e
outras doen3as transmiss5veis e sobre a toxicodependŒncia
no quadro de ac3ªo no dom5nio da saœde pœblica (6), bem
como o relat.rio intercalar da Comissªo, de 22 de Mar3o
de 2000, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao ComitØ
Econ.mico e Social e ao ComitØ das Regiıes sobre a
aplica3ªo do programa de ac3ªo comunitÆria de promo3ªo, informa3ªo, educa3ªo e forma3ªo em matØria de
saœde (7).

(9) A presente decisªo estabelece, para o per5odo de extensªo
dos programas de ac3ªo, o quadro financeiro que constitui o principal ponto de referŒncia, nos termos do ponto
33 do Acordo Interinstitucional, de 6 de Maio de 1999,
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissªo,
sobre a disciplina or3amental e a melhoria do processo
or3amental, para a autoridade or3amental durante o processo or3amental anual (8).

Extensªo
1.
Sªo prolongados de 1 de Janeiro de 2001 atØ 31 de
Dezembro de 2002:

a) O programa de ac3ªo comunitÆria de promo3ªo, informa3ªo, educa3ªo e forma3ªo em matØria de saœde adoptado
pela Decisªo n.o 645/96/CE;

b) O plano de ac3ªo de luta contra o cancro, adoptado pela
Decisªo n.o 646/96/CE;

c) O programa relativo @ preven3ªo da sida e de outras doen3as transmiss5veis, adoptado pela Decisªo n.o 647/96/CE;

d) O programa de preven3ªo da toxicodependŒncia, adoptado
pela Decisªo n.o 102/97/CE.

2.
Sªo prolongados de 1 de Janeiro de 2002 atØ 31 de
Dezembro de 2002:

a) O programa relativo @ vigilBncia da saœde, adoptado pela
Decisªo n.o 1400/97/CE;

b) O programa em matØria de doen3as relacionadas com a
polui3ªo, adoptado pela Decisªo n.o 1296/1999/CE.

Artigo 2.o
Oramento

(10) As Decisıes n.os 645/96/CE, 646/96/CE, 647/96/CE,
102/97/CE, 1400/97/CE e 1296/1999/CE devem ser alteradas @ luz da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28
de Junho de 1999, que fixa as regras do exerc5cio das
competŒncias de execu3ªo atribu5das @ Comissªo (9).

1.
O quadro financeiro total para a execu3ªo dos programas
e plano referidos no artigo 1.o no que respeita ao per5odo
compreendido entre 1 de Janeiro de 2001 e 31 de Dezembro
de 2002 Ø estabelecido em 79,1 milhıes de euros.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

2.
O quadro financeiro para a execu3ªo, no per5odo compreendido entre 1 de Janeiro de 2001 e 31 de Dezembro de
2002, do programa de ac3ªo de promo3ªo, informa3ªo, educa3ªo e forma3ªo em matØria de saœde Ø estabelecido em 8,5
milhıes de euros, o do plano de ac3ªo de luta contra o cancro
em 31,142 milhıes de euros, o do programa de ac3ªo de
preven3ªo da toxicodependŒncia em 11,434 milhıes de euros
e o do programa de ac3ªo relativo @ preven3ªo da sida e de
outras doen3as transmiss5veis em 22,324 milhıes de euros.
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3.
O quadro financeiro para a execu3ªo, no per5odo compreendido entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de
2002, do programa de ac3ªo relativo @ vigilBncia da saœde Ø
estabelecido em 4,4 milhıes de euros e o do programa de
ac3ªo em matØria de doen3as relacionadas com a polui3ªo
em 1,3 milhıes de euros.
4.
As dota3ıes anuais serªo autorizadas pela autoridade or3amental nos limites da perspectiva financeira.
Artigo 3.o
Adaptaªo do procedimento de comitØ
1.
O artigo 5.o das Decisıes n.os 645/96/CE, 646/96/CE,
647/96/CE, 102/97/CE e 1400/97/CE Ø alterado como segue:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redac3ªo:

C 365 E/137

«2.
O procedimento consultivo estabelecido no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE aplica-se @ adop3ªo das medidas
referidas no primeiro parÆgrafo do presente nœmero, nos
termos do disposto no artigo 7.o e no artigo 8.o da Decisªo
1999/468/CE.».
Artigo 4.o
Participaªo dos pases da EFTA/EEE, dos pases associados
da Europa Central e Oriental, Chipre, Malta e Turquia
Os programas referidos no artigo 1.o estªo abertos @ participa3ªo:
a) Dos pa5ses da EFTA/EEE, nos termos do Acordo EEE;
b) Dos pa5ses associados da Europa Central e Oriental, nos
termos dos Acordos Europeus, dos seus Protocolos Adicionais e das decisıes dos respectivos Conselhos de Associa3ªo;

«1. A Comissªo Ø assistida por um comitØ composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.»;

c) De Chipre, com base em dota3ıes suplementares, de acordo
com os procedimentos a serem acordados com aquele pa5s;

b) No n.o 2 o segundo e terceiro parÆgrafos sªo substitu5dos
pelo texto seguinte:

d) De Malta e Turquia, com base em dota3ıes suplementares,
de acordo com as disposi3ıes do Tratado.

«O procedimento de gestªo estabelecido no artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE aplica-se @ adop3ªo das medidas referidas no primeiro parÆgrafo do presente nœmero, nos termos do disposto no artigo 7.o e no artigo 8.o da Decisªo
1999/468/CE. O per5odo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE Ø de dois meses»;
c) O n.o 3 passa a ter a seguinte redac3ªo:
«3.
A Comissªo pode tambØm consultar o comitØ sobre
qualquer outro assunto relativo @ aplica3ªo da presente decisªo. Neste caso, aplica-se o procedimento consultivo previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, nos termos do
disposto no artigo 7.o e no artigo 8.o.».
2.
O artigo 5.o da Decisªo n.o 1296/1999/CE Ø alterado
como segue:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redac3ªo:
«1. A Comissªo Ø assistida por um comitØ composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.»;
b) No n.o 2, os segundo, terceiro e quarto parÆgrafos sªo substitu5dos pelo texto seguinte:

Artigo 5.o
Acompanhamento e avaliaªo
1.
Na aplica3ªo da presente decisªo, a Comissªo, em coopera3ªo com os Estados-Membros, deve tomar as medidas
necessÆrias para garantir o acompanhamento e a avalia3ªo
das actividades efectuadas ao abrigo dos programas e do plano
referidos no artigo 1.o.
2.
A Comissªo apresentarÆ um relat.rio ao Parlamento Europeu e ao Conselho aquando da finaliza3ªo dos programas e
do plano referidos no artigo 1.o. IncluirÆ no relat.rio os resultados da avalia3ªo referida no n.o 1 do presente artigo. O
relat.rio serÆ tambØm apresentado ao ComitØ Econ.mico e
Social e ao ComitØ das Regiıes.
Artigo 6.o
Entrada em vigor
A presente decisªo entrarÆ em vigor na data da sua publica3ªo
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
I aplicÆvel com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2001.
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Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
82/714/CEE, de 4 de Outubro de 1982, que estabelece as prescri ıes tØcnicas das embarca ıes
de navega ªo interior (1)
(2000/C 365 E/08)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 419 final  97/0335(COD)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 19 de
Julho de 2000)

(1) JO C 105 de 6.4.1998, p. 1.

PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA ALTERADA

O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 75.o,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 71.o,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Inalterado

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ3mico e Social

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ3mico e Social (1),

Deliberando em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 189.oC do Tratado, em coopera7ªo com o Parlamento
Europeu,

Deliberando em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 251.o do Tratado,

Considerando o seguinte:

Considerando que a Directiva 82/714/CEE do Conselho, de 4
de Outubro de 1982, que estabelece as prescri7ıes tØcnicas das
embarca7ıes de navega7ªo interior (1), introduziu condi7ıes
harmonizadas para a emissªo de certificados tØcnicos para as
embarca7ıes de navega7ªo interior em todos os Estados-Membros; que, no interesse da seguran7a, essas condi7ıes devem ser
adaptadas > evolu7ªo tØcnica, tendo igualmente em conta as
altera7ıes verificadas na rede de vias navegÆveis da Comunidade;

(1) A Directiva 82/714/CEE do Conselho, de 4 de Outubro de
1982, que estabelece as prescri7ıes tØcnicas das embarca7ıes de navega7ªo interior (2), introduziu condi7ıes harmonizadas para a emissªo de certificados tØcnicos para as
embarca7ıes de navega7ªo interior em todos os Estados-Membros, que, nªo permitiriam todavia a navega7ªo interior no Reno. Com efeito, continuam a vigorar prescri7ıes
tØcnicas diferentes > escala europeia para as embarca7ıes
de navega7ªo interior. A coexistŒncia de diferentes regulamenta7ıes internacionais e nacionais tem dificultado atØ
agora os esfor7os realizados com vista ao reconhecimento
mœtuo dos certificados nacionais de navega7ªo sem a necessidade de proceder a inspec7ıes suplementares das embarca7ıes estrangeiras. AlØm disso, as normas contidas na
Directiva 82/714/CEE jÆ nªo correspondem em parte ao
estado actual da tØcnica.
___________

___________

(1) JO C 157 de 25.5.1998, p. 17.
(2) JO L 301 de 28.10.1982, p. 1.

(1) JO L 301 de 28.10.1982, p. 1.
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Considerando que as condi7ıes e prescri7ıes tØcnicas para a
emissªo de certificados de navega7ªo interior ao abrigo do
artigo 22.o da Conven7ªo revista para a Navega7ªo no Reno
foram revistas em 1 de Janeiro de 1995, Ø conveniente, por
razıes que se prendem com a concorrŒncia e a seguran7a, para
toda a rede comunitÆria, o Embito e conteœdo dessas prescri7ıes tØcnicas;

(2) As prescri7ıes tØcnicas contidas nos anexos da Directiva
82/714/CEE incorporam, no essencial, as disposi7ıes da
Conven7ªo revista para a Navega7ªo no Reno F na versªo
aprovada pela Comissªo Central para a Navega7ªo no Reno
(CCNR) em 1982. As condi7ıes e prescri7ıes tØcnicas para
a emissªo de certificados de navega7ªo interior ao abrigo
do artigo 22.o da Conven7ªo revista para a Navega7ªo no
Reno foram revistas em 1 de Janeiro de 1995, sªo reconhecidas como reflectindo o estado actual da tØcnica e
estªo em vigor desde 1 de Janeiro de 1995. G conveniente,
por razıes que se prendem com a concorrŒncia e a seguran7a, bem como com a harmoniza7ªo > escala europeia,
adaptar, para toda a rede navegÆvel comunitÆria, o Embito
e conteœdo dessas prescri7ıes tØcnicas, devendo ser tidas
em conta tambØm as modifica7ıes verificadas na rede de
vias navegÆveis da Comunidade.

Considerando que Ø adequado que os certificados comunitÆrios
para embarca7ªo de navega7ªo interior, que atestam o pleno
cumprimento das referidas prescri7ıes tØcnicas revistas pelas
embarca7ıes, sejam vÆlidos em todas as vias navegÆveis da
Comunidade;

(3) G adequado que os certificados comunitÆrios para embarca7ªo de navega7ªo interior, que atestam o pleno cumprimento das referidas prescri7ıes tØcnicas revistas pelas embarca7ıes, sejam vÆlidos em todas as vias navegÆveis da
Comunidade.

Considerando que Ø conveniente assegurar um maior grau de
harmoniza7ªo das condi7ıes que governam a emissªo pelos
Estados-Membros de certificados suplementares comunitÆrios
para a navega7ªo nas vias das zonas 1 e 2 (estuÆrios) e da
zona 4;

(4) G conveniente assegurar um maior grau de harmoniza7ªo
das condi7ıes que governam a emissªo pelos Estados-Membros de certificados suplementares comunitÆrios para a navega7ªo nas vias das zonas 1 e 2 (estuÆrios) e da zona 4.

(5) No interesse da seguran7a do transporte de passageiros, Ø
oportuno alargar o Embito de aplica7ªo da directiva tambØm >s embarca7ıes de passageiros afectadas ao transporte
de mais de doze passageiros, a exemplo do Regulamento de
Inspec7ªo das Embarca7ıes do Reno.

Considerando que Ø adequado prever um regime transit3rio
para as embarca7ıes em servi7o ainda nªo munidas do certificado comunitÆrio para embarca7ªo de navega7ªo interior e
que sejam objecto de uma primeira inspec7ªo tØcnica de
acordo com as prescri7ıes tØcnicas revistas estabelecidas pela
presente directiva;

(6) G adequado prever um regime transit3rio para as embarca7ıes em servi7o ainda nªo munidas do certificado comunitÆrio para embarca7ªo de navega7ªo interior e que sejam
objecto de uma primeira inspec7ªo tØcnica de acordo com
as prescri7ıes tØcnicas revistas estabelecidas pela presente
directiva.

Considerando que Ø adequado, dentro de certos limites e de
acordo com a categoria da embarca7ªo em causa, determinar o
perHodo de validade dos certificados comunitÆrios em cada caso
especHfico;

(7) G adequado, dentro de certos limites e de acordo com a
categoria da embarca7ªo em causa, determinar o perHodo
de validade dos certificados comunitÆrios em cada caso
especHfico.

Considerando que Ø necessÆrio, para permitir uma mais rÆpida
adapta7ªo dos anexos da directiva > evolu7ªo tØcnica, introduzir procedimentos previstos para este efeito baseados na Decisªo 87/373/CEE do Conselho;

(8) ConvØm que, nos termos do artigo 2.o da Decisªo
1999/468/CE, do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras de exercHcio das competŒncias de execu7ªo atribuHdas > Comissªo (1), as medidas necessÆrias >
execu7ªo da presente directiva sejam aprovadas nos termos
do procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da
referida Decisªo 1999/468/CE.
___________
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Considerando a necessidade de as medidas previstas na Directiva 76/135/CEE, de 20 de Janeiro de 1976, relativa ao reconhecimento recHproco dos certificados de navegabilidade para
as embarca7ıes de navega7ªo interior (1), se manterem em vigor para as embarca7ıes abrangidas por essa directiva que nªo
sªo abrangidas pela presente directiva,

(9) A necessidade de as medidas previstas na Directiva
76/135/CEE, de 20 de Janeiro de 1976, relativa ao reconhecimento recHproco dos certificados de navegabilidade para
as embarca7ıes de navega7ªo interior (1), se manterem em
vigor para as embarca7ıes que nªo sªo abrangidas pela
presente directiva,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o

Inalterado

A Directiva 82/714/CEE Ø alterada do seguinte modo:
1. O terceiro parÆgrafo do artigo 1.o passa a ter a seguinte
redac7ªo:
«F zona 4: as outras vias de Ægua da Comunidade que
figuram na lista do capHtulo III do anexo I.».
2. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redac7ªo:
«1.

A presente directiva aplica-se:

F >s embarca7ıes de comprimento igual ou superior a
20 metros,
F >s embarca7ıes em que o produto L L B L T, tal como
definido no artigo 1.01 do anexo II, Ø igual ou superior a 100 m3,
F aos rebocadores e empurradores, incluindo os de comprimento inferior a 20 metros e aqueles em que o
produto L L B L T, tal como definido no artigo 1.01
do anexo II, Ø inferior a 100 m3, desde que tenham
sido construHdos para rebocar, empurrar ou conduzir a
par as embarca7ıes a que se refere o primeiro travessªo.
2.

Estªo excluHdos da presente directiva:

F as embarca7ıes destinadas ao transporte de passageiros e que transportem um mÆximo de 12 pessoas para
alØm da tripula7ªo,
F os barcos de passagem entre margens, e
F as embarca7ıes de recreio de comprimento inferior a
24 metros,
F as embarca7ıes de servi7o das autoridades de inspec7ªo e as embarca7ıes de servi7o de incŒndios,
F as embarca7ıes militares,
___________

___________

(1) JO L 21 de 29.1.1976, p. 10.

(1) JO L 21 de 29.1.1976, p. 10.
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F os navios de mar, incluindo rebocadores e empurradores marHtimos que operem ou tenham a sua base
em Æguas fluvio-marHtimas ou, temporariamente, em
vias navegÆveis interiores, na condi7ªo de possuHrem
os seguintes certificados de navega7ªo ou seguran7a
vÆlidos:
F um certificado que ateste a conformidade com a
Conven7ªo internacional para a salvaguarda da
vida humana no mar (SOLAS) de 1974, tal
como alterada, ou um certificado equivalente,
F um certificado que ateste a conformidade com a
Conven7ªo internacional para a salvaguarda da
vida humana no mar (SOLAS) de 1966, tal
como alterada, ou um certificado equivalente, e
um certificado que ateste a conformidade com a
Conven7ªo internacional para a salvaguarda da
vida humana no mar (MARPOL) de 1973, tal
como alterada, ou um certificado equivalente,
onde:
F para as embarca7ıes de passageiros nªo abrangidas por todas estas conven7ıes, um certificado
emitido em conformidade com a Directiva
98/.../CE do Conselho, relativa >s regras e normas
de seguran7a para os navios de passageiros.».
3. Os primeiro e segundo travessıes do artigo 3.o passam a
ter a seguinte redac7ªo:
«F de um certificado emitido em conformidade com o
artigo 22.o da Conven7ªo revista para a navega7ªo
no Reno ou de um certificado comunitÆrio para embarca7ªo de navega7ªo interior emitido ap3s 1 de
Julho de 1998 em conformidade com o artigo 8.o e
que ateste que a embarca7ªo satisfaz plenamente >s
prescri7ıes tØcnicas do anexo II, caso operem em vias
navegÆveis da zona R,
F de um certificado comunitÆrio para embarca7ªo de
navega7ªo interior, emitido para as embarca7ıes que
satisfazem >s disposi7ıes da presente directiva e >s
prescri7ıes tØcnicas do anexo II, caso operem em
vias navegÆveis de outras zonas.».
4. O artigo 5.o passa a ter a seguinte redac7ªo:
«1.
Os Estados-Membros podem, sob reserva das prescri7ıes da Conven7ªo revista para a navega7ªo no Reno e
de aprova7ªo da Comissªo em conformidade com o procedimento previsto no n.o 3 do artigo 19.o, adoptar prescri7ıes tØcnicas complementares das estabelecidas no
anexo II para as embarca7ıes que operem nas vias navegÆveis das zonas 1 e 2 situadas nos seus territ3rios.

F para as embarca7ıes de passageiros nªo abrangidas por todas estas conven7ıes, um certificado
emitido em conformidade com a Directiva
98/18/CE do Conselho, relativa >s regras e normas de seguran7a para os navios de passageiros.».
Inalterado
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Tais prescri7ıes complementares deverªo restringir-se >s
matØrias constantes do anexo VA e ser estabelecidas de
acordo com o disposto nesse anexo.

2.
O cumprimento dessas prescri7ıes complementares
deverÆ ser especificado no certificado comunitÆrio referido
no artigo 3.o ou, nos casos em que se aplique o n.o 2 do
artigo 4.o, no certificado suplementar comunitÆrio. Esta
prova de conformidade serÆ reconhecida nas vias navegÆveis comunitÆrias da zona correspondente.

3.
Os Estados-Membros podem, sob reserva de aprova7ªo da Comissªo em conformidade com o procedimento
previsto no n.o 3 do artigo 19.o, autorizar uma redu7ªo das
prescri7ıes tØcnicas do anexo II para as embarca7ıes que
operem exclusivamente nas vias navegÆveis da zona 4 situadas nos seus territ3rios. Sempre que as caracterHsticas
tØcnicas das embarca7ıes correspondam >s prescri7ıes tØcnicas reduzidas, deverÆ ser especificado, no certificado comunitÆrio ou, nos casos em que se aplique o n.o 2 do
artigo 4.o, no certificado suplementar comunitÆrio, que a
validade do certificado se restringe >s vias navegÆveis da
zona 4 em causa.».

5. Ao n.o 2 do artigo 8.o sªo acrescentodos os seguintes
parÆgrafos:

«Nos casos em que a primeira inspec7ªo tØcnica Ø efectuada ap3s 1 de Julho de 1998, qualquer situa7ªo de incumprimento das prescri7ıes tØcnicas estabelecidas no
anexo II deve ser especificada no certificado comunitÆrio.
Na condi7ªo de as autoridades competentes considerarem
que tais lacunas nªo constituem um perigo manifesto, as
embarca7ıes em causa podem continuar a navegar atØ que
os seus componentes ou partes declarados nªo conformes
sejam substituHdos ou modificados, caso em que deverªo
satisfazer >s prescri7ıes do anexo II.

A substitui7ªo de partes duma embarca7ªo por partes
idŒnticas ou de tecnologia e concep7ªo equivalentes no
curso de repara7ıes ou manuten7ªo de rotina nªo Ø considerada uma substitui7ªo na acep7ªo do presente
nœmero.».
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6. Ao artigo 4.o Ø aditado o seguinte parÆgrafo:

«4.
O certificado comunitÆrio Ø emitido para as embarca7ıes inicialmente excluHdas do Embito de aplica7ªo da
presente directiva que passem a estar abrangidas por ela
em resultado das altera7ıes introduzidas nos n.os 1 e 2 do
artigo 2.o pela Directiva 98/. . ./CE, no seguimento de uma
inspec7ªo tØcnica, que serÆ efectuada quando da expira7ªo
do certificado em posse da embarca7ªo mas, em qualquer
caso, em 30 de Junho de 2008 o mais tardar, destinada a
verificar se a embarca7ªo satisfaz >s prescri7ıes tØcnicas
estabelecidas no anexo II. Na condi7ªo de as autoridades
competentes considerarem que tais lacunas nªo constituem
um perigo manifesto, as embarca7ıes em causa podem
continuar a navegar atØ que os seus componentes ou partes declarados nªo conformes sejam substituHdos ou modificados, caso em que deverªo satisfazer >s prescri7ıes do
anexo II.
A substitui7ªo de partes duma embarca7ªo por partes
idŒnticas ou de tecnologia e concep7ªo equivalentes no
curso de repara7ıes ou manuten7ªo de rotina nªo Ø considerada uma substitui7ªo na acep7ªo do presente
nœmero.».

7. O artigo 11.o passa a ter a seguinte redac7ªo:

«1.
O perHodo de validade do certificado comunitÆrio Ø
determinado para cada caso particular pela autoridade
competente para emitir este certificado. Esse perHodo nªo
deve, todavia, exceder cinco anos para as embarca7ıes de
passageiros e 10 anos para as outras embarca7ıes.
2.
Os Estados-Membros podem emitir certificados provis3rios nos casos especificados nos artigos 12.o e 16.o, e
no artigo 2.05 do capHtulo 2 do anexo II da presente
directiva; a validade destes certificados nªo deve exceder
seis meses.».

8. Ao artigo 4.o Ø aditado o seguinte parÆgrafo:

«Para efeitos da renova7ªo dos certificados comunitÆrios
emitidos anteriormente a 1 de Julho de 1998 aplicam-se,
todavia, as disposi7ıes transit3rias do capHtulo 24 do anexo
II.».

9. A primeira frase do artigo 4.o passa a ter a seguinte redac7ªo:

«No seguimento desta inspec7ªo, Ø emitido um novo certificado especificando as caracterHsticas tØcnicas da embarca7ªo ou alterado o certificado existente.».
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10. O artigo 19.o passa a ter a seguinte redac7ªo:

«1.
As altera7ıes necessÆrias para adaptar os anexos da
directiva > evolu7ªo tØcnica e aos desenvolvimentos decorrentes da actividade de outras organiza7ıes internacionais,
em particular a Comissªo Central para a Navega7ªo no
Reno, para assegurar que os dois certificados referidos no
primeiro travessªo do artigo 3.o sªo emitidos com base em
prescri7ıes tØcnicas que garantam um nHvel de seguran7a
equivalente ou para ter em conta os casos referidos no
artigo 5.o, sªo adoptadas pela Comissªo de acordo com
o procedimento previsto nos n.os 2 e 3.

2.
A Comissªo Ø assistida pelo comitØ instituHdo pelo
artigo 7.o da Directiva 91/672/CEE do Conselho (1), de
ora em diante referida por No comitØO.

2.
A Comissªo Ø assistida pelo comitØ instituHdo pelo
artigo 7.o da Directiva 91/672/CEE do Conselho (1), composto por representantes dos Estados-Membros e presidido
pelo representante da Comissªo.

3.
O representante da Comissªo submeterÆ > aprecia7ªo
do comitØ um projecto das medidas a tomar. O ComitØ
emite o seu parecer sobre o projecto num prazo que o
presidente poderÆ fixar em fun7ªo da urgŒncia da questªo,
se necessÆrio recorrendo a uma vota7ªo. O parecer Ø exarado em acta; alØm disso, cada Estado-Membro tem o direito de solicitar que a sua posi7ªo conste da acta. A
Comissªo terÆ em devida conta o parecer do comitØ, informando-o da forma como o mesmo foi tido em conta».

3.
O procedimento de consulta, previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, Ø aplicÆvel com observEncia do
n.o 3 do seu artigo 7.o e do seu artigo 8.o sempre que se
remeta para o presente nœmero».

11. O artigo 20.o passa a ter a seguinte redac7ªo:

Inalterado

«Ps embarca7ıes excluHdas do Embito de aplica7ªo do n.o 1
do artigo 2.o mas abrangidas pela alHnea a) do artigo 1.o da
Directiva 76/135/CEE aplicam-se as disposi7ıes desta
œltima.».

12. Os anexos I, II e III passam a ter a redac7ªo dada pelas
novas versıes constantes do anexo da presente directiva.
Sªo aditados > presente directiva os anexos VA, VB e VI,
que figuram no seu anexo.
___________

___________

(1) JO L 373 de 31.12.1991.

(1) JO L 373 de 31.12.1991.
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Artigo 2.o
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor simultaneamente as
disposi7ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento > presente directiva o mais tardar
em 1 de Julho de 1998, informando imediatamente desse facto
a Comissªo. Os Estados-Membros aplicarªo essas disposi7ıes a
partir de 1 de Julho de 1998.

1.
Os Estados-Membros porªo em vigor simultaneamente as
disposi7ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento > presente directiva o mais tardar
um ano ap3s a entrada em vigor da directiva, informando
imediatamente desse facto a Comissªo.

2.
Quando os Estados-Membros adoptarem essas disposi7ıes, estas devem incluir uma referŒncia > presente directiva
ou ser acompanhadas dessa referŒncia aquando da sua publica7ªo oficial. As modalidades dessa referŒncia serªo adoptadas
pelos Estados-Membros.

Inalterado

3.
Os Estados-Membros estabelecerªo o regime de san7ıes a
aplicar em caso de viola7ªo das disposi7ıes nacionais adoptadas nos termos da presente directiva e tomarªo todas as medidas necessÆrias para assegurar que tais san7ıes sªo aplicadas.
As san7ıes previstas devem ser efectivas, proporcionadas e
dissuasivas.
4.
Cada Estado-Membro notificarÆ imediatamente a Comissªo de todas as disposi7ıes de direito interno que adoptar
no domHnio regido pela presente directiva. A Comissªo informarÆ desse facto os restantes Estados-Membros.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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LISTA DAS VIAS NAVEG`VEIS INTERIORES COMUNIT`RIAS REPARTIDAS GEOGRAFICAMENTE NAS
ZONAS 1, 2, 3 E 4

CAP˝TULO I
Zona 1
Repœblica Federal da Alemanha
Ems: da linha que une o campanÆrio de Delfzijl e o farol de Knock atØ > latitude 53U 30’ N e > longitude 6U 45’ E (isto Ø,
um pouco ao largo da zona de transbordo para os navios de carga seca no Alte Ems, tendo em conta o tratado de
coopera7ªo Ems-Dollard).
Zona 2
Repœblica Federal da Alemanha
Ems: da linha que vai da entrada do porto em direc7ªo a Papenburg atravessando o Ems e une a esta7ªo de bombagem
de Diem e a comporta do dique em Halte > linha que une o campanÆrio de Delfzijl e o farol de Knock, tendo em conta
o tratado de coopera7ªo Ems-Dollard.
Jade: no interior da linha que une a luz posterior de Schillig e o campanÆrio de Langwarden.
Weser: da ponte ferroviÆria de Bremen > linha que une os campanÆrios de Langwarden e Cappel aos bra7os secundÆrios
Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm e Schweiburg.
Elba: do limite inferior do porto de Hamburgo > linha que une a baliza de DYse e a ponta noroeste de Hohe Ufer
(Dieksand) com os bra7os secundÆrios e os afluentes Este, LZhe, Schwinge, Oste, Pinnau, KrZckau e StYr (em todos os
casos, da barragem > foz), incluindo o Nebenelbe.
Meldorfer Bucht: no interior da linha que une a ponta noroeste de Hohe Ufer (Dieksand) e a ponta do molhe ocidental
de BZsum.
Flensburger FYrde: no interior da linha que une o farol de Kegnas e Birknack.
EckernfYrder Bucht: no interior da linha que une Boknis-Eck > ponta nordeste do continente em D\nisch Nienhof.
Kieler FYrde: no interior da linha que une o farol de BZlk e o monumento aos mortos da Marinha de Laboe.
Leda: da entrada do anteporto da eclusa marHtima de Leer > foz.
Hunte: do porto de Oldenburg e de 140 m a jusante da AmalienbrZcke em Oldenburg > foz.
Lesum: da ponte ferroviÆria de Bremen-Burg > foz.
Este: das Æguas a jusante da eclusa de Buxtehude > barragem de Este.
LZhe: do moinho situado a 250 metros a montante da ponte rodoviÆria de Marschdamm em Horneburg > barragem de
LZhe.
Schwinge: da ponte pedonal a jusante do bastiªo de GZldenstern em Stade > barragem de Schwinge.
Freiburger-Hafenpriel: das eclusas de Freiburg/Elbe > foz.
Oste: da represa de BremervYrde > barragem de Oste.
Pinnau: da ponte ferroviÆria de Pinneberg > barragem de Pinnau.
KrZckau: do moinho de Ægua de Elmshorn > barragem de KrZckau.
StYr: do fluvi3metro de Rensing > barragem de StYr.
Eider: do canal de Gieselau > barragem de Eider.
Nord-Ostsee-Kanal (Canal de Kiel): da linha que une as pontas do molhe de BrunsbZttel > linha que une as luzes de
entrada de Kiel-Holtenau e os lagos Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee com Enge, o canal de
Achterwehr e o lago Flemhuder See.
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Trave: da ponte ferroviÆria e da ponte Holsten (Stadttrave) em LZbeck > linha que une as duas pontas exteriores do
molhe de TravemZnde com PYtenitzer Wiek e o lago Dassower See.
Schlei: no interior da linha que une as pontas do molhe de SchleimZnde.
Wismarbucht, Kirchsee.
Breitling, Salzhaff e zona portuÆria de Wismar: em direc7ªo do mar, das linhas que unem Hohen Wieschendorf Huk
com o farol de Timmendorf e o farol de Gollwitz, na ilha de Poel, com a ponta sul da penHnsula de Wustrow.
Unterwarnow e Breitling: em direc7ªo do mar, atØ > linha que une os pontos mais a norte dos molhes ocidental, central
e oriental de WarnemZnde.
As Æguas circundadas pelo continente e pelas penHnsulas de Dar^ e Zingst e as ilhas de Hiddensee ed RZgen (incluindo a
zona portuÆria de Stralsund): em direc7ªo do largo atØ:
F > latitude 54U 27’ N entre a penHnsula de Zingst e a ilha de Bock,
F > linha que une a ponta norte da ilha de Bock com a ponta sul da ilha de Hiddensee,
F nas ilhas de Hiddensee e RZgen (Bug), > linha que une a ponta sudeste de Neubessin com Buger Haken.
Greifswalder Bodden e zona portuÆria de Greifswald (com Ryck): em direc7ªo do largo atØ > linha que une a ponta leste
de Thiessower Haken (SZdperd) e a ponta leste da ilha de Ruden e que termina na ponta norte da ilha de Usedom
(54U 10’ 37’’ latitude norte, 13U 47’ 51’’ longitude este).
As Æguas circundadas pelo continente e a ilha de Usedom (rio Peene, incluindo a zona portuÆria de Wolgast, as Æguas
represadas e a laguna de Stettin): em direc7ªo a leste atØ > linha de fronteira germano-polaca que atravessa a laguna de
Stettin.

Repœblica Francesa
Sena: a jusante da ponte Jeanne d’Arc em Rouen.
Garona e Gironda: a jusante da ponte de pedra de BordØus.
R3dano: a jusante da ponte Trinquetaille em Arles e mais alØm na direc7ªo de Marselha.
Dordonha: a jusante da ponte de pedra de Libourne.
Loire: a jusante da ponte Haudaudine no bra7o da Madeleine e a jusante da ponte de Pirmil no bra7o de Pirmil.

Reino dos Pa0ses Baixos
Dollard.
Eems.
Waddenzee: incluindo as liga7ıes com o mar do Norte.
IJsselmeer: incluindo o Markermeer e o IJmeer mas excluindo o Gouwzee.
Waterweg de Roterdªo e o Scheur.
Calandkanaal a oeste do porto Benelux.
Hollandsch Diep.
Breediep, Beerkanaal e portos associados.
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Haringvliet e Vuile Gat: incluindo as vias navegÆveis situadas entre Goeree-Overflakkee, por um lado, e Voorne-Putten e
Hoeksche Waard por outro.
Hellegat.
Volkerak.
Krammer.
Grevelingenmeer e Brouwerschavensche Gat: incluindo todas as vias navegÆveis situadas entre Schouwen-Duiveland e
Goeree-Overflakkee.
Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Escalda oriental e Roompot: incluindo as vias navegÆveis situadas entre Walcheren,
Noord-Beveland e Zuid-Beveland, por um lado, e Schouwen-Duiveland e Tholen, por outro, com excep7ªo do canal
Escalda-Reno.
Escalda e Escalda ocidental e a sua entrada no mar: incluindo as vias navegÆveis situadas entre a ZelEndia, por um lado,
e Walcheren e Zuid-Beveland, por outro, com excep7ªo do canal Escalda-Reno.

CAP˝TULO II
Zona 3
Repœblica da `ustria
Danœbio: da fronteira com a Alemanha > fronteira com a EslovÆquia.
Inn: da foz > central elØctrica de Passau-Ingling.
Traun: da foz ao km 1,80.
Enns: da foz ao km 2,70.
March: atØ ao km 6,00.
Reino da BØlgica
Escalda marHtimo (a jusante do fundeadouro de AntuØrpia).
Repœblica Federal da Alemanha
Danœbio: de Kelheim (km 2414,72) > fronteira germano-austrHaca.
Reno: da fronteira germano-suH7a > fronteira germano-neerlandesa.
Elba: da foz do Canal Elba-Seiten ao limite inferior do porto de Hamburgo.
MZritz.
Repœblica Francesa
Reno.
Reino dos Pa0ses Baixos
Reno.
Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep,
Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten-IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal,
porto de IJmuiden, zona portuÆria de Rotterdªo, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede,
Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, canal de Bijlandsch, Boven Rijn, canal de Pannerdensch, Geldersche IJssel, Neder
Rijn, Lek, canal Amsterdªo-Reno, Veerse Meer, canal Escalda-Reno da fronteira > foz no Volkerak, Amer, Bergsche Maas,
o Mosa a jusante de Venlo, Gooimeer, Europoort, Calandkanaal (a leste do porto Benelux), Hartelkanaal.
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CAP˝TULO III
Zona 4
Repœblica da `ustria
Thaya: atØ Bernhardsthal.
March: a montante do km 6,00.
Reino da BØlgica
Toda a rede belga com excep7ªo das vias navegÆveis da zona 3.
Repœblica Federal da Alemanha
Todas as vias navegÆveis federais com excep7ªo das zonas 1, 2 e 3.
Repœblica Francesa
Toda a rede francesa com excep7ªo das vias navegÆveis das zonas 1, 2 e 3.
Reino dos Pa0ses Baixos
Todos os outros rios, canais e mares interiores nªo enumerados nas zonas 1, 2 e 3.
Repœblica Italiana
Rio P3: de Piacenza > foz.
Canal Milªo-Cremona, rio P3: parte final de 15 km, ligada ao P3.
Rio Mincio: de MEntua, Governolo ao P3.
Idrovia Ferrarese (via navegÆvel de Ferrara): do P3 (Pontelagoscuro), Ferrara a Porto Garibaldi.
Canais de Brondolo e Valle: do P3 oriental > laguna de Veneza.
Canal Fissero F Tartaro F Canalbianco: de Adria ao P3 oriental.
Litoral veneziano: da laguna de Veneza a Grado.
Grªo-Ducado do Luxemburgo
Mosela.
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ANEXO II
Prescri ıes tØcnicas m8nimas aplicÆveis :s embarca ıes que naveguem nas vias das zonas 1, 2, 3 e 4
PARTE I
CAP˝TULO 1
GENERALIDADES
Artigo 1.01
Defini ıes
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
Tipos de ve8culos aquÆticos
1. «VeHculo aquÆtico», uma embarca7ªo ou uma estrutura flutuante;
2. «Embarca7ªo», uma embarca7ªo de navega7ªo interior ou um navio de mar;
3. «Embarca7ªo de navega7ªo interior», uma embarca7ªo destinada exclusiva ou essencialmente a navegar nas vias de
navega7ªo interiores;
4. «Navio de mar», uma embarca7ªo admitida e destinada essencialmente > navega7ªo marHtima ou costeira;
5. «Embarca7ªo automotora», uma embarca7ªo automotora vulgar ou uma embarca7ªo-tanque automotora;
6. «Embarca7ªo-tanque automotora», uma embarca7ªo destinada ao transporte de mercadorias em tanques, construHda
para navegar isoladamente pelos seus pr3prios meios mecEnicos de propulsªo;
7. «Embarca7ªo automotora vulgar», uma embarca7ªo automotora, excluindo as embarca7ıes-tanque automotoras,
destinada ao transporte de mercadorias, construHda para navegar isoladamente pelos seus pr3prios meios mecEnicos
de propulsªo;
8. «Batelªo de canal», uma embarca7ªo de navega7ªo interior que nªo ultrapasse 38,5 m de comprimento e 5,05 m
de boca;
9. «Rebocador», uma embarca7ªo especialmente construHda para efectuar reboques;
10. «Empurrador», uma embarca7ªo especialmente construHda para assegurar a propulsªo de comboios empurrados;
11. «Batelªo», um batelªo vulgar ou um batelªo-tanque;
12. «Batelªo-tanque», uma embarca7ªo destinada ao transporte de mercadorias em tanques, construHda para ser rebocada
e nªo munida de meios mecEnicos de propulsªo ou munida de meios mecEnicos de propulsªo que apenas permitem
efectuar pequenas desloca7ıes;
13. «Batelªo vulgar», uma embarca7ªo, excluindo os batelıes-tanque, destinada ao transporte de mercadorias, construHda
para ser rebocada e nªo munida de meios mecEnicos de propulsªo que apenas permitem efectuar pequenas
desloca7ıes;
14. «Barca7a», uma barca7a vulgar, uma barca7a-tanque ou uma barca7a de navio;
15. «Barca7a-tanque», uma embarca7ªo destinada ao transporte de mercadorias em tanques, construHda ou especialmente
adaptada para ser empurrada e nªo munida de meios mecEnicos de propulsªo ou munida de meios mecEnicos de
propulsªo que apenas permitem efectuar pequenas desloca7ıes quando nªo integrada num comboio empurrado;
16. «Barca7a vulgar», uma embarca7ªo, excluindo as barca7as-tanque, destinada ao transporte de mercadorias, construHda
ou especialmente adaptada para ser empurrada e nªo munida de meios mecEnicos de propulsªo ou munida de
meios mecEnicos de propulsªo que apenas permitem efectuar pequenas desloca7ıes quando nªo integrada num
comboio empurrado;
17. «Barca7a de navio», uma barca7a de empurrar construHda para ser transportada a bordo de navios de mar e para
navegar nas vias de navega7ªo interior;
18. «Embarca7ªo de passageiros», uma embarca7ªo construHda e preparada para transportar mais de doze passageiros;
19. «Embarca7ªo de excursıes diÆrias», uma embarca7ªo de passageiros sem camarotes para alojamento nocturno de
passageiros;
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19. a) «Embarca7ªo > vela de passageiros», uma embarca7ªo de passageiros construHda e preparada para se mover
essencialmente por meio de velas;
20. «Embarca7ªo de passageiros com camarotes», uma embarca7ªo de passageiros equipada com camarotes para o
alojamento nocturno de passageiros;
21. «Estrutura flutuante», um equipamento flutuante com instala7ıes de trabalho, como por exemplo gruas, dragas,
bate-estacas, elevadores;
22. «Embarca7ªo de estaleiro», uma embarca7ªo adequada e destinada, pelo seu modo de constru7ªo e equipamento, a
ser utilizada em estaleiros, como por exemplo uma draga de suc7ªo, um batelªo-tremonha ou um batelªo-pontªo,
um pontªo ou um assentador de blocos;
23. «Embarca7ªo de recreio», uma embarca7ªo para desporto ou recreio, excluindo as embarca7ıes de passageiros;
24. «Instala7ªo flutuante», uma instala7ªo flutuante normalmente nªo destinada a ser deslocada, como por exemplo uma
piscina flutuante, uma doca, um embarcadouro ou um hangar para embarca7ıes;
25. «Equipamento flutuante», uma jangada ou uma constru7ªo, um conjunto ou um objecto apto a navegar, excluindo
embarca7ıes, estruturas flutuantes ou instala7ıes flutuantes;

Conjuntos de ve8culos aquÆticos
26. «Comboio», um comboio rHgido ou um comboio rebocado;
27. «Forma7ªo», a forma do conjunto que constitui um comboio;
28. «Comboio rHgido», um comboio empurrado ou uma forma7ªo de bra7o dado;
29. «Comboio empurrado», um conjunto rHgido de veHculos aquÆticos em que pelo menos um destes estÆ colocado >
frente do ou dos dois veHculos motorizados que asseguram a propulsªo do comboio, designados por empurradores;
Ø igualmente considerado rHgido um comboio composto por um empurrador e um veHculo empurrado, acoplados de
forma a permitir uma articula7ªo guiada;
30. «Forma7ªo de bra7o dado», um conjunto de veHculos aquÆticos acoplados lateralmente de maneira rHgida, nªo
estando nenhum em frente daquele que assegura a propulsªo do conjunto;
31. «Comboio rebocado», um conjunto de um ou mais veHculos aquÆticos, instala7ıes flutuantes ou equipamentos
flutuantes, rebocado por um ou mais veHculos motorizados que fazem parte do comboio;

Zonas espec8ficas das embarca ıes
32. «Casa das mÆquinas principais», o local onde estªo instaladas as mÆquinas de propulsªo;
33. «Casa das mÆquinas», um local onde estejam instalados motores de combustªo;
34. «Casa das caldeiras», um local onde esteja colocado um aparelho destinado a produzir vapor ou um fluido tØrmico e
que funcione com combustHvel;
35. «Superestrutura fechada», uma constru7ªo contHnua, rHgida e estanque, com paredes rHgidas assentes no convØs e
formando com este um todo fixo e estanque;
36. «Casa do leme», o local onde estªo reunidos os instrumentos de comando e controlo necessÆrios > condu7ªo da
embarca7ªo;
37. «Alojamento», um local destinado >s pessoas que vivem normalmente a bordo, incluindo cozinhas, pai3is de
mantimentos, instala7ıes sanitÆrias, lavandarias, vestHbulos e corredores, mas excluindo a casa do leme;
38. «Porªo», uma parte da embarca7ªo, delimitada a vante e a rØ por anteparas, aberta ou fechada por coberturas de
escotilha, destinada quer ao transporte de mercadorias embaladas ou a granel quer > recep7ªo de cisternas;
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39. «Tanque», uma cisterna ligada > embarca7ªo, cujas paredes sªo constituHdas quer pelo casco quer por um inv3lucro
independente do casco;
40. «Posto de trabalho», uma Ærea na qual a tripula7ªo executa as suas tarefas, incluindo a prancha de embarque, o pau
de carga e a baleeira;
41. «Via de circula7ªo», uma Ærea destinada > circula7ªo habitual de pessoas e mercadorias;

Termos de tØcnica naval
42. «Plano de calado mÆximo», o plano de flutua7ªo correspondente > imersªo mÆxima com que a embarca7ªo Ø
autorizada a navegar;
43. «DistEncia de seguran7a», a distEncia entre o plano de calado mÆximo e o plano paralelo que passa pelo ponto mais
baixo acima do qual a embarca7ªo jÆ nªo Ø considerada estanque;
44. «Bordo livre (F)», a distEncia entre o plano de calado mÆximo e o plano paralelo que passa pelo ponto mais baixo do
trincaniz ou, na ausŒncia de trincaniz, pelo ponto mais baixo da aresta superior do forro exterior;
45. «Linha de sobre-imersªo», uma linha te3rica tra7ada no forro exterior a uma distEncia mHnima de 10 cm abaixo do
convØs das anteparas e de 10 cm abaixo do ponto nªo estanque mais baixo do forro. Se nªo houver convØs das
anteparas admite-se uma linha tra7ada a uma distEncia mHnima de 10 cm abaixo da linha mais baixa atØ > qual o
forro Ø estanque;
46. «Deslocamento volumØtrico [Ñ]», o volume submerso da embarca7ªo, em metros cœbicos;
47. «Deslocamento (D)», o peso total da embarca7ªo, incluindo a carga, em toneladas;
48. «Coeficiente de finura total (d)», a rela7ªo entre o deslocamento volumØtrico e o produto comprimento L boca L
calado (T);
49. «SuperfHcie lateral acima da linha de Ægua (S)», a Ærea lateral da embarca7ªo acima da linha de flutua7ªo, em metros
quadrados;
50. «ConvØs das anteparas», o convØs atØ ao qual se elevam as anteparas estanques prescritas e a partir do qual Ø medido
o bordo livre;
51. «Antepara», uma divis3ria, geralmente vertical, de compartimenta7ªo da embarca7ªo, delimitada pelo fundo do
navio, o costado ou outras anteparas e que se eleva atØ uma altura definida;
52. «Antepara transversal», uma antepara que vai de um costado ao outro;
53. «Divis3ria», uma superfHcie de separa7ªo, geralmente vertical;
54. «Divis3ria de separa7ªo», uma divis3ria nªo estanque;
55. «Comprimento (L)», o comprimento mÆximo do casco, em metros, nªo incluindo leme nem gurupØs;
56. «Comprimento de fora a fora», o comprimento mÆximo da embarca7ªo, em metros, incluindo todas as instala7ıes
fixas, tais como partes do sistema de governo ou da instala7ªo de propulsªo, dispositivos mecEnicos ou anÆlogos;
57. «Comprimento no plano de calado mÆximo (LF)», o comprimento do casco, em metros, medido ao nHvel do calado
mÆximo da embarca7ªo;
58. «Boca (B)», a largura mÆxima do casco, em metros, medida no exterior do forro (excluindo rodas de pÆs, cintas de
defesa, etc.);
59. «Boca extrema», a largura mÆxima da embarca7ªo, em metros, incluindo todas as instala7ıes fixas, tais como rodas
de pÆs, resguardos, dispositivos mecEnicos ou anÆlogos;
60. «Boca no plano de calado mÆximo (BF)», a largura do casco, em metros, medida no exterior do forro no plano de
calado mÆximo da embarca7ªo;
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61. «Pontal (H)», a distEncia mHnima, na vertical, entre o topo superior da quilha e o ponto mais baixo do convØs >
amurada;
62. «Calado (T)», a distEncia, na vertical, entre o ponto mais baixo do casco fora das balizas ou da quilha e o plano de
calado mÆximo da embarca7ªo;
63. «Perpendicular a vante», a linha vertical no ponto de intersec7ªo de vante do casco com o plano de calado mÆximo;
64. «Largura livre do trincaniz», a distEncia entre o plano vertical que passa pela pe7a mais saliente para o trincaniz, do
lado das bra7olas, e o plano vertical que passa pelo bordo interior da protec7ªo contra os escorregamentos
(balaustradas, guarda-pØs), do lado exterior do trincaniz;

Sistema de governo
65. «Sistema de governo», todos os equipamentos necessÆrios para governar a embarca7ªo, de forma a garantir a
manobrabilidade prescrita no capHtulo 5 do presente anexo;
66. «Leme», o leme ou lemes com a madre do leme, incluindo o sector e os elementos de liga7ªo com o aparelho de
governo;
67. «Aparelho de governo», a parte do sistema de governo que acciona o movimento do leme;
68. «Comando de governo», o comando do aparelho de governo entre este e a fonte de energia;
69. «Fonte de energia», a alimenta7ªo em energia do comando de governo e do dispositivo de accionamento a partir da
rede de bordo, de baterias ou de um motor de combustªo interna;
70. «Dispositivo de accionamento», os componentes e circuitos destinados > opera7ªo de um comando de governo
motorizado;
71. «Sistema de comando do aparelho de governo», o comando de governo e respectivos dispositivo de accionamento e
fonte de energia;
72. «Comando manual», um comando em que o movimento do leme Ø accionado pela manobra manual da roda do
leme, por meio de uma transmissªo mecEnica ou hidrÆulica sem fonte de energia complementar;
73. «Comando manual hidrÆulico», um comando manual de transmissªo hidrÆulica;
74. «Regulador da velocidade angular», um equipamento que efectua e mantØm automaticamente uma velocidade
angular determinada da embarca7ªo de acordo com valores previamente definidos;
75. «Casa do leme adaptada para a condu7ªo por radar por uma œnica pessoa», uma casa do leme adaptada de tal forma
que, em navega7ªo por radar, a embarca7ªo possa ser conduzida por uma œnica pessoa;

Propriedades de elementos estruturais e de materiais
76. «Estanque», a caracterHstica de um elemento estrutural ou dispositivo concebido para impedir a penetra7ªo de Ægua;
77. «Estanque > surriada e >s intempØries», a caracterHstica de um elemento estrutural ou dispositivo concebido para, em
condi7ıes normais, apenas deixar penetrar uma quantidade insignificante de Ægua;
78. «Estanque ao gÆs», a caracterHstica de um elemento estrutural ou dispositivo concebido para impedir a penetra7ªo de
gÆs ou vapores;
79. «IncombustHvel», a caracterHstica de um material que nªo arde nem emite vapores inflamÆveis em quantidade
suficiente para se inflamar quando submetido a uma temperatura de cerca de 750U C;
80. «Dificilmente inflamÆvel», a caracterHstica de um material que nªo se inflama facilmente ou cuja superfHcie dificilmente se inflama e que dificulta de maneira adequada a propaga7ªo do fogo;
81. «IgnHfugo», a caracterHstica de um elemento estrutural ou dispositivo que obedece a determinados requisitos de
resistŒncia ao fogo.
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Outras defini ıes
82.

Sªo consideradas «sociedades de classifica7ªo reconhecidas» a Germanischer Lloyd, o Bureau Veritas e a Lloyds
Register of Shipping.

83. a) «Certificado comunitÆrio», Ø o certificado que, de acordo com o artigo 3.o da directiva, Ø emitido pelas autoridades competentes dos Estados-Membros para as embarca7ıes que satisfa7am >s prescri7ıes tØcnicas indicadas no
presente anexo.

83. b) «Certificado suplementar comunitÆrio», Ø o certificado exigido de acordo com o n.o 2 do artigo 4.o da directiva,
em complemento do certificado renano, para a navega7ªo nas vias de Ægua das zonas 1 e 2, bem como das zonas
3 e 4, para se poder beneficiar da redu7ªo das exigŒncias tØcnicas previstas nessas vias;

84.

«Comissıes de inspec7ªo», sªo as autoridades competentes designadas pelos Estados-Membros que procedem >
inspec7ªo das embarca7ıes com base nas disposi7ıes indicadas no presente anexo e que emitem o(s) certificado(s).

Artigo 1.02
(Sem conteœdo)

Artigo 1.03
(Sem conteœdo)

Artigo 1.04
(Sem conteœdo)

Artigo 1.05
(Sem conteœdo)

Artigo 1.06
Prescri ıes de carÆcter temporÆrio
A autoridade competente poderÆ, mediante recurso ao procedimento previsto no artigo 19.o da directiva, estabelecer
prescri7ıes de carÆcter temporÆrio quando tal for considerado indispensÆvel, para permitir a realiza7ªo de ensaios sem
prejudicar a seguran7a nem a boa ordem da navega7ªo. Estas prescri7ıes terªo um perHodo de validade de trŒs anos no
mÆximo.

Artigo 1.07
Instru ıes administrativas para as comissıes de inspec ªo
Para facilitar e uniformizar a aplica7ªo da presente directiva, poderªo ser adoptadas instru7ıes administrativas destinadas
>s comissıes de inspec7ªo mediante recurso ao procedimento previsto no artigo 19.o da directiva.

Essas instru7ıes administrativas serªo transmitidas >s comissıes de inspec7ªo pelas autoridades competentes.

As comissıes de inspec7ªo deverªo observar as ditas instru7ıes administrativas.
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PARTE II
CAP˝TULO 15
DISPOSI˙>ES ESPECIAIS PARA AS EMBARCA˙>ES DE PASSAGEIROS
Artigo 15.01
Disposi ıes gerais
1. Os artigos 4.01 a 4.04 e o n.o 7 do artigo 8.06 nªo sªo aplicÆveis.
2. As embarca7ıes que nªo possuam os seus pr3prios meios de propulsªo nªo sªo admitidas para o transporte de
passageiros.
3. Para as embarca7ıes com um comprimento LF igual ou superior a 25 m, a flutuabilidade em caso de rombo deve ser
justificada nos termos do artigo 15.02 para todas as situa7ıes de carga previstas.
4. Em todos os conveses, os locais para os passageiros devem encontrar-se atrÆs do plano da antepara de abalroamento.
5. Os locais onde estÆ alojado o pessoal de bordo devem cumprir por analogia as prescri7ıes dos artigos 15.07 e 15.09.
6. a) Em derroga7ªo do n.o 1, alHnea b), do artigo 3.02, a espessura mHnima tmind das chapas de fundo, do encolamento e do costado lateral das embarca7ıes de passageiros deve ser determinada segundo o valor mais alto das
seguintes f3rmulas:
t1mind ¼ 0,006  a 
t2mind ¼ f  0,55 

p

p

T ½mm

LF ½mm

Nestas f3rmulas:
f = 1 + 0,0013 e (a f 500), sendo a superior ou igual a 400 mm,
a = separa7ªo das balizas longitudinais ou transversais em [mm], sempre que a distEncia entre as balizas for
inferior a 400 mm, tome-se a = 400 mm.
O valor mais alto resultante das f3rmulas deve ser tomado como espessura mHnima. A substitui7ªo das chapas
deve ser efectuada quando a espessura das chapas de fundo ou do costado lateral deixarem de atingir o valor
mHnimo determinado em conformidade com a prescri7ªo supramencionada;
b) O valor mHnimo resultante das f3rmulas para a espessura das chapas pode ser ultrapassado para baixo quando o
valor admissHvel tiver sido determinado com base numa prova de cÆlculo da solidez suficiente do casco e que este
tenha sido certificado;
c) Todavia, a espessura mHnima nªo deve descer abaixo do valor de 3 mm em nenhum local do casco.
Artigo 15.01A
Embarca ıes : vela de passageiros
As disposi7ıes especiais aplicÆveis >s embarca7ıes de passageiros nªo se aplicam >s embarca7ıes > vela de passageiros.
Para estas, serªo adoptadas disposi7ıes especiais adaptadas, em conformidade com os procedimentos do comitØ previsto
no artigo 19.o da directiva, e inscritas no presente anexo.
Artigo 15.02
Condi ıes fundamentais relativas : compartimenta ªo da embarca ªo
1. A reparti7ªo das anteparas deve ser tal que depois da inunda7ªo de qualquer compartimento estanque, o casco nªo se
afunde acima da linha de sobre-imersªo e que seja cumprido o n.o 7 do artigo 15.04.
2. Podem instalar-se janelas estanques abaixo da linha de sobre-imersªo na condi7ªo de que nªo possam ser abertas,
possuam resistŒncia suficiente e cumpram as prescri7ıes do n.o 7 do artigo 15.07.
3. Aquando do cÆlculo de estabilidade em caso de rombo, hÆ que ter em conta as especificidades de constru7ªo.
De modo geral, Ø conveniente contar com uma permeabilidade dos compartimentos na ordem dos 95 %.
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Se for estabelecido por uma prova de cÆlculo que num compartimento qualquer, a permeabilidade mØdia Ø inferior a
95 %, a permeabilidade calculada pode ser substituHda por esse valor. Num tal cÆlculo, devem respeitar-se, porØm, os
seguintes valores:
locais para passageiros e locais reservados > tripula7ªo:

95 %,

casas das mÆquinas (incluindo as casas caldeiras):

85 %,

dep3sitos de carga, de bagagens e de provisıes:

75 %,

duplos fundos, bancas de combustHveis e outras, devendo esses volumes ser
considerados cheios ou vazios, de acordo com o fim a que se destinam,
sendo a linha de flutua7ªo da embarca7ªo aquela que Ø dada pela linha de
carga mÆxima de compartimenta7ªo:

0 ou 95 %.

4. Entre a antepara de abalroamento e a antepara de popa, apenas sªo considerados como compartimentos estanques,
na acep7ªo do n.o 1, aqueles que possuem um comprimento mHnimo de 0,10 LF sem ser todavia inferior a 4 m. A
comissªo de inspec7ªo pode autorizar derroga7ıes menores a este respeito.
Se um compartimento estanque for mais comprido do que Ø exigido nos nœmeros precedentes e estiver subdividido
de modo a formar locais estanques entre os quais o comprimento mHnimo Ø igualmente respeitado, estes locais
podem ser considerados para o cÆlculo de estabilidade em caso de rombo.
O comprimento do primeiro compartimento atrÆs da antepara de abalroamento pode ser inferior a 0,10 LF ou a
4 m. Neste caso, deve considerar-se que o œltimo compartimento da popa e o compartimento contHguo podem ser
inundados conjuntamente, para efeitos de cÆlculo de estabilidade. A distEncia entre a perpendicular a vante e a
antepara transversal a rØ que limita este compartimento nªo pode ser, todavia, inferior a 0,10 LF ou a 4 m.
A distEncia da antepara de abalroamento > perpendicular a vante deve ser no mHnimo igual a 0,04 LF sem todavia
ultrapassar 0,04 LF + 2 m.
5. Quando uma embarca7ªo de passageiros apresenta uma compartimenta7ªo longitudinal estanque, as dissimetrias
entre a antepara de abalroamento e a antepara de popa devem ser tomadas em considera7ªo da maneira que se
segue:
a) Desde que as anteparas longitudinais tenham uma distEncia de pelo menos BF do costado, no plano de calado
mÆximo, e uma distEncia entre si de pelo menos BF, mas nªo inferior a 1,50 m, o cÆlculo de estabilidade deve ter
em conta a inunda7ªo de cada um dos compartimentos A, B e C individualmente e a inunda7ªo simultEnea dos
compartimentos A + B e B + C (ver esquema n.o 1);
b) Se o compartimento intermØdio B incluir um convØs estanque que diste mais de 0,50 m do fundo da embarca7ªo,
nªo Ø necessÆrio ter em conta a inunda7ªo do compartimento D situado acima deste convØs (ver esquema n.o 2).
As condi7ıes acima referidas a respeito da situa7ªo das anteparas longitudinais sªo aplicÆveis.

Esquema n.o 1

a = pelo menos 1/5 BF
b = pelo menos 1/6 BF, mas nªo menos de 1,50 m
c = pelo menos 1/5 BF
d = pelo menos 0,50 m

Esquema n.o 2
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Artigo 15.03
Anteparas transversais
1. AlØm das anteparas previstas no
de compartimenta7ªo.

n.o

1 do artigo 3.03, sªo obrigat3rias as anteparas transversais resultantes do cÆlculo

As anteparas transversais prescritas devem ser estanques e elevar-se atØ ao convØs das anteparas. Na ausŒncia de
convØs das anteparas, estas anteparas devem elevar-se a uma altura no mHnimo 20 cm superior > linha de sobre-imersªo. As prescri7ıes do n.o 8 do artigo 15.04, devem ser observadas.
Os locais para passageiros e os locais do pessoal de bordo devem estar separados das casas das mÆquinas e das
caldeiras por anteparas estanques ao gÆs.
2. O nœmero das aberturas nas anteparas transversais estanques, nos termos do n.o 1 deve ser tªo reduzido quanto o
permitam o tipo de constru7ªo e a opera7ªo normal da embarca7ªo. Estas aberturas e passagens nªo devem
influenciar negativamente a fun7ªo de estanquidade das anteparas.
As anteparas de abalroamento nªo devem ter aberturas nem portas.
As anteparas que separam as casas das mÆquinas dos locais reservados aos passageiros ou ao pessoal de bordo nªo
devem ter portas.
3. As portas de anteparas estanques manobradas manualmente e nªo telecomandadas s3 sªo admissHveis nos locais a
que os passageiros nªo tŒm acesso. Elas devem permanecer permanentemente fechadas e apenas poderem ser abertas
momentaneamente para uma passagem. O seu encerramento rÆpido e seguro deve ser assegurado por dispositivos
adequados. Os dois lados das portas devem estar munidos da inscri7ªo «Fechar imediatamente a porta ap3s cada
passagem».
Em derroga7ªo da primeira frase, sªo admissHveis portas de anteparas estanques manobrÆveis manualmente na zona
de passageiros se:
a) O comprimento da embarca7ªo LF nªo ultrapassar 40 m;
b) O nœmero de passageiros nªo for superior a LF;
c) A embarca7ªo possuir apenas um convØs;
d) As portas forem directamente acessHveis a partir do convØs e nªo estiverem distanciadas mais de 10 m do acesso
ao convØs:
e) O rebordo inferior da porta ficar pelo menos 30 cm acima do pavimento da zona dos passageiros;
f) Cada compartimento estiver munido de um sistema de alarme para o nHvel do fundo.
4. As portas de antepara que permane7am muito tempo abertas devem poder ser fechadas no pr3prio local, de ambos
os lados, e de um lugar de fÆcil acesso situado acima do convØs das anteparas. Depois de ter sido fechada > distEncia,
Ø necessÆrio que a porta possa ser novamente aberta no local e fechada de maneira segura. A opera7ªo de fecho nªo
deve ser impedida nomeadamente por tapetes ou guarda-pØs.
Em caso de comando > distEncia, a opera7ªo de fecho deve ter no mHnimo uma dura7ªo de 30 segundos e nªo mais
de 60 segundos. Durante a opera7ªo de fecho, deve funcionar junto da porta um sinal automÆtico de alarme acœstico.
No local onde Ø operado o comando > distEncia, deve haver um dispositivo que indique se a porta estÆ aberta ou
fechada.
5. As portas de anteparas e seus dispositivos de abertura e de fecho devem encontrar-se numa zona limitada para o
exterior por uma divis3ria vertical situada a uma distEncia de 1/5 da boca BF paralelamente ao costado exterior, no
plano de calado mÆximo. A casa do leme deve estar equipada com um sistema de alarme 3ptico que sirva de
dispositivo de vigilEncia, acendendo-se quando a porta da antepara estiver aberta.
6. As canaliza7ıes com orifHcios abertos e as condutas de ventila7ªo devem ser dispostas de maneira a nªo dar lugar, em
caso de rombo, > inunda7ªo de outros locais ou reservat3rios. Se vÆrios compartimentos estiverem em comunica7ªo
atravØs de canaliza7ıes ou condutas de ventila7ªo, estas devem desembocar num lugar adequado, acima da linha de
flutua7ªo correspondente > inunda7ªo mais desfavorÆvel. Se as canaliza7ıes nªo estiverem nesta situa7ªo, devem
prever-se dispositivos de fecho accionados > distEncia, de um ponto situado acima do convØs das anteparas, nas
anteparas atravessadas.
Se um sistema de canaliza7ªo nªo possuir qualquer orifHcio aberto para um compartimento, a canaliza7ªo Ø
considerada intacta em caso de deteriora7ªo do dito compartimento, caso se encontre no interior da zona de
seguran7a definida no n.o 5 e a uma distEncia do fundo superior a 0,50 m.
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7. Se forem admitidas aberturas e portas tais como as que sªo referidas nos n.os 2 a 6, devem inscrever-se no certificado
as seguintes instru7ıes de opera7ªo:
«Deve estar obrigatoriamente garantido ao pessoal da embarca7ªo que, em caso de perigo, todas as aberturas e portas
nas anteparas estanques serªo hermeticamente fechadas sem demora.».
8. Uma antepara transversal pode apresentar um nicho ou uma baioneta, desde que todos os pontos do nicho ou da
baioneta se encontrem na zona de seguran7a definida no n.o 5.

Artigo 15.04
Estabilidade da embarca ªo intacta e estabilidade em caso de rombo
1. O requerente deve justificar que a estabilidade da embarca7ªo intacta Ø suficiente atravØs de uma prova de cÆlculo
baseada nos resultados de um ensaio de estabilidade transversal e, se a comissªo de inspec7ªo assim o solicitar, de um
ensaio de manobra.
2. Considerar-se-Æ que a prova de cÆlculo da estabilidade suficiente da embarca7ªo intacta foi fornecida se, com o seu
equipamento completo, as bancas de combustHvel e os reservat3rios de Ægua meio cheios, se mantiver um bordo livre
residual e uma distEncia de seguran7a residual conformes com o n.o 7 e, sob a ac7ªo simultEnea:
a) De uma desloca7ªo lateral das pessoas, nas condi7ıes definidas no n.o 4;
b) De uma pressªo de vento nas condi7ıes definidas no n.o 5;
c) Da for7a centrHfuga resultante da manobra da embarca7ªo nas condi7ıes definidas no n.o 6,
a embarca7ªo apresentar um Engulo de adernamento nªo superior a 12U. Apenas sob o efeito da desloca7ªo lateral
das pessoas, este Engulo nªo deve ultrapassar 10U.
A comissªo de inspec7ªo pode exigir que o cÆlculo seja igualmente apresentado para outros graus de enchimento das
bancas e reservat3rios.
3. Para as embarca7ıes de comprimento LF inferior a 25 m, a prova de cÆlculo da estabilidade suficiente da embarca7ªo
intacta exigida no n.o 2 pode ser substituHda por um ensaio de carga realizado com o peso de metade do nœmero
mÆximo de pessoas autorizado e o carregamento mais desfavorÆvel das bancas de combustHvel e dos reservat3rios de
Ægua. Este peso deve estar distribuHdo, a partir do costado, sobre a superfHcie livre do convØs reservada ao uso dos
passageiros, > razªo de 3h pessoas por m2. No momento deste ensaio, o adernamento nªo deve ultrapassar 7U e o
bordo livre e a distEncia de seguran7a subsistentes nªo devem ser inferiores respectivamente a 0,05 B + 0,20 m e a
0,05 B + 0,10 m.
4. O momento resultante da desloca7ªo lateral das pessoas (Mp) Ø a soma dos momentos para cada convØs acessHvel aos
passageiros. Deve ser calculado da seguinte maneira:
a) Para os conveses livres:
Mpn ¼ cp  b  P ½kNm

Nesta f3rmula:
cp coeficiente (cp = 1,5) (m);
b

a maior largura œtil da ponte, medida a uma altura de 0,50 m;

P

massa total das pessoas admitidas na ponte considerada em t;

b) Para os conveses ocupados por elementos fixos:
Para calcular a desloca7ªo lateral das pessoas nos conveses parcialmente ocupados por elementos fixos, tais como
bancos, mesas, baleeiras, pequenos abrigos, Ø necessÆrio aplicar uma carga de 3h pessoas por m2 de superfHcie de
convØs livre; para os bancos, Ø necessÆrio considerar 0,50 m de largura e 0,75 m de profundidade por passageiro.
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O cÆlculo deve ser efectuado tanto para uma desloca7ªo para estibordo como para bombordo.
Caso existam vÆrios conveses, a reparti7ªo do peso total das pessoas sobre eles deve ser feita do modo mais
desfavorÆvel do ponto de vista da estabilidade. Para as embarca7ıes de passageiros com camarotes, admite-se que
estes estejam desocupados para o cÆlculo da desloca7ªo lateral das pessoas.
O centro de gravidade de uma pessoa deve ser tomado > altura de 1 m acima do ponto mais baixo do convØs em
1/ L sem ter em conta o arqueamento e a curvatura do convØs e admitindo uma massa de 75 kg por pessoa.
2 F
5. O momento resultante da pressªo do vento Mv deve ser calculado segundo a f3rmula seguinte:
Mv ¼ pv  S ðlv þ T2Þ ½kNm

Nesta f3rmula:
pv pressªo especHfica do vento, de 0,1 kN/m2;
S

superfHcie lateral da embarca7ªo acima do plano de calado mÆximo, em metros quadrados;

lv

distEncia do centro de gravidade da superfHcie lateral da embarca7ªo S ao plano de calado mÆximo, em metros.

6. O momento resultante da for7a centrHfuga gerada pela manobra da embarca7ªo deve ser calculado segundo a f3rmula
seguinte:
Mgi ¼ Cgi  LDF ðHg f T2Þ ½kNm
Nesta f3rmula:
Cgi

um coeficiente (Cgi = 5) [m2/s2];

Hg

distEncia entre o centro de gravidade e a linha de quilha, em metros.

Quando o Engulo de adernamento durante a manobra Ø verificado por um ensaio, o valor assim determinado pode
ser introduzido no cÆlculo. Este ensaio deve ser realizado a metade da velocidade mÆxima da embarca7ªo, com a
carga completa, e sobre o menor raio de manobra possHvel nestas condi7ıes.
7. Estando a embarca7ªo sob o Engulo de adernamento resultante das solicita7ıes referidas no n.o 2, alHneas a) a c), deve
subsistir um bordo livre nªo inferior a 0,20 m.
Para as embarca7ıes cujas janelas laterais podem ser abertas, ou cujo costado comporte outras aberturas nªo
garantidas contra a penetra7ªo da Ægua, deve subsistir uma distEncia de seguran7a de pelo menos 0,10 m.
8. Considera-se que a prova de cÆlculo da estabilidade suficiente em caso de rombo foi fornecida se, em todos os
estÆdios intermØdios e no estado final de inunda7ªo, o momento de adri7amento MR definido por:
MR ¼ CR  MGrØs  sin ’  D ½kNm
for superior no momento de adernamento
Mg ¼ 0,2 Mp ½kNm

Nestas f3rmulas:
CR

coeficiente (CR = 10) (m)

MgrØs

altura metacŒntrica reduzida em situa7ªo de alagamento, em metros;

ö

o menor dos dois Engulos seguintes: Engulo em que a primeira abertura de um compartimento nªo
submerso come7a a ficar submerso ou Engulo em que o convØs de anteparas come7a a ficar submerso;

Mp

momento resultante do deslocamento lateral das pessoas referida no n.o 4.
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Artigo 15.05
CÆlculo do nœmero de passageiros resultante da superf8cie de convØs livre
1. Se as prescri7ıes dos artigos 15.04 e 15.06 estiverem preenchidas, a comissªo de inspec7ªo fixa da seguinte forma o
nœmero mÆximo de passageiros autorizado:
a) Toma-se como base de cÆlculo a soma das superfHcies de convØs livre normalmente reservadas, a bordo, para a
permanŒncia de passageiros.
Todavia, as superfHcies de convØs dos camarotes e das casas de banho, bem como as dos locais que servem
permanente ou temporariamente para a opera7ªo da embarca7ªo, mesmo que estejam acessHveis aos passageiros,
nªo devem ser incluHdas no cÆlculo. Os locais situados sob o convØs principal tambØm nªo devem ser tomados em
considera7ªo. Contudo, os locais que descem para debaixo do convØs principal e dotados de grandes janelas por
cima deste podem ser incluHdos no cÆlculo;
b) Deve subtrair-se > soma das superfHcies calculadas de acordo com a alHnea a):
F as superfHcies dos corredores, das escadas e outras vias de comunica7ªo,
F as superfHcies por baixo das escadas,
F as superfHcies permanentemente ocupadas por aprestos do navio ou por m3veis,
F as superfHcies sob as baleeiras, as jangadas e os escaleres salva-vidas, mesmo que estejam colocados a tal altura
que os passageiros consigam estar debaixo deles,
F as pequenas superfHcies, nomeadamente as que ficam entre os assentos e mesas, que nªo sªo efectivamente
utilizÆveis;
c) Deve considerar-se uma carga de 2,5 passageiros por m2 de superfHcie de convØs livre determinada nos termos das
alHneas a) e b); esta carga Ø, todavia, de 2,8 passageiros para as embarca7ıes com um comprimento LF inferior a
25 m.
2. O nœmero mÆximo de passageiros autorizado deve estar afixado a bordo em letreiros claramente legHveis e em locais
bem visHveis. Para as embarca7ıes de camarotes que tambØm sªo exploradas para excursıes diÆrias, devem calcular-se
os nœmeros de passageiros autorizados quer como embarca7ªo de excursıes diÆrias quer como embarca7ªo de
passageiros com camarotes, e mencionar esses nœmeros no certificado.
Para cada um destes nœmeros de passageiros, devem cumprir-se as prescri7ıes dos artigos 15.02 e 15.04.
Para as embarca7ıes de passageiros com camarotes exclusivamente utilizadas para viagens com alojamento nocturno,
o nœmero de camas para passageiros Ø determinante.

Artigo 15.06
DistAncia de seguran a, bordo livre e marcas de calado
1. A distEncia de seguran7a deve ser no mHnimo igual > soma:
a) Do calado lateral suplementar, medido no costado exterior, resultante do Engulo de adernamento autorizado;
b) Da distEncia de seguran7a residual prescrita nos n.os 2 e 7 do artigo 15.04.
Para as embarca7ıes sem convØs das anteparas, a distEncia de seguran7a deve ser no mHnimo de 0,50 m.
2. O bordo livre deve ser pelo menos igual > soma:
a) Do calado lateral suplementar, medido no forro exterior, resultante do Engulo de adernamento calculado nos
termos do n.o 2 do artigo 15.04;
b) Do bordo livre residual prescrito nos n.os 2 e 7 do artigo 15.04.
O bordo livre deve ser no mHnimo de 0,30 m.
3. O plano de calado mÆximo deve ser determinado de modo a respeitar a distEncia de seguran7a prescrita no n.o 1, o
bordo livre prescrito no n.o 2, e os artigos 15.02 a 15.04. Todavia, por motivos de seguran7a, a comissªo de
inspec7ªo pode determinar um bordo livre ou uma distEncia de seguran7a superiores.
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4. Deve ser aposta uma marca de calado em cada costado da embarca7ªo, em conformidade com o artigo 4.04. A
aposi7ªo de pares de marcas suplementares ou de uma marca7ªo contHnua estÆ autorizada. A localiza7ªo das ditas
marcas deve encontrar-se claramente especificada no certificado.
Artigo 15.07
Instala ıes paa passageiros
1. As partes dos conveses destinadas aos passageiros e que nªo sejam espa7os fechados devem estar rodeadas de uma
amurada ou de uma balaustrada com pelo menos 1,00 m de altura. A balaustrada deve ser concebida de tal modo
que as crian7as nªo possam cair atravØs dela. As aberturas e instala7ıes utilizadas para aceder > embarca7ªo ou para
sair dela, bem como as aberturas para carregÆ-la ou descarregÆ-la, devem estar munidas de um dispositivo de
seguran7a adequado.
As rampas de desembarque devem ter pelo menos 0,60 m de largura e estar equipadas com um muro de resguardo
de cada lado.
2. a) Os corredores de comunica7ªo e as escadas, assim como as portas e saHdas destinadas ao uso dos passageiros
devem ter uma largura disponHvel de pelo menos 0,80 m. Nas portas dos camarotes de passageiros e de outros
compartimentos pequenos essa largura pode ser reduzida para 0,70 m.
Quando uma parte da embarca7ªo ou um local destinado aos passageiros Ø servido por um œnico corredor ou
uma œnica escada de comunica7ªo, estes devem ter uma largura livre nªo inferior a um metro. Nas embarca7ıes
de comprimento LF inferior a 25 m, a comissªo de inspec7ªo pode autorizar uma dimensªo de 0,80 m.
Nos locais ou grupos de locais previstos para mais de 80 passageiros, a soma das larguras de todas as saHdas
previstas para os passageiros e que deverªo ser utilizadas por estes em caso de necessidade deve ser no mHnimo de
0,01 m por passageiro;
b) Os locais ou grupos de locais previstos ou adaptados para 30 passageiros ou mais, ou que incluam beliches para
12 passageiros ou mais, devem ter pelo menos duas saHdas. Uma porta estanque numa antepara, construHda nos
termos dos n.os 2, 4 ou 5 do artigo 15.03, que dŒ acesso a um compartimento vizinho a partir do qual se possa
chegar ao convØs superior, Ø considerada como saHda.
Estas saHdas devem ser construHdas de modo adequado. Se a largura total das saHdas referidas na alHnea a) for
determinada pelo nœmero de passageiros, a largura de cada saHda deve ser no mHnimo de 0,005 m por passageiro.
Exceptuando as embarca7ıes de passageiros com camarotes, uma dessas duas saHdas pode ser substituHda por duas
saHdas de emergŒncia.
Se existirem locais situados sob o convØs principal, devem comportar pelo menos uma saHda ou, se for caso disso,
uma saHda de emergŒncia que dŒ directamente para o dito convØs ou para o ar livre. Este requisito nªo Ø aplicÆvel
aos camarotes.
As saHdas de emergŒncia devem ter uma abertura livre de pelo menos 0,36 m2, sendo o comprimento do lado
mais pequeno de 0,50 m, no mHnimo;
c) As escadas sob o convØs principal devem estar situadas no interior de duas divis3rias verticais de cada lado
situadas a uma distEncia do costado de pelo menos 1/5 de BF. Esta distEncia nªo Ø obrigat3ria se existir pelo menos
uma escada de cada lado da embarca7ªo no mesmo local. As escadas devem estar munidas de corrimıes de cada
lado; para as escadas de largura inferior a 0,90 m um œnico corrimªo Ø suficiente.
3. As portas das salas de estar para passageiros, com excep7ªo daquelas que dªo para corredores, devem poder abrir-se
para o exterior ou ser construHdas como portas corredi7as; nªo devem poder ser fechadas > chave nem trancadas
durante a navega7ªo por pessoas nªo autorizadas.
As portas dos camarotes devem ser concebidas de modo a tambØm poderem ser destrancadas em qualquer momento
pelo lado de fora.
4. As vias de evacua7ªo e as saHdas de emergŒncia devem estar claramente indicadas; essas indica7ıes devem ser
iluminadas pela ilumina7ªo de emergŒncia.
5. A bordo das embarca7ıes autorizadas a transportar atØ 300 passageiros, deve existir pelo menos uma casa de banho
por 150 passageiros. A bordo das embarca7ıes autorizadas a transportar mais de 300 passageiros, devem existir
casas de banho separadas para cada sexo, > razªo de pelo menos uma para 200 passageiros.
6. Deve ser proibida a entrada de pessoas nªo autorizadas nas partes da embarca7ªo nªo destinadas aos passageiros, em
especial o acesso > casa do leme e >s casas das mÆquinas e motores. Os acessos a estas partes da embarca7ªo devem
estar, alØm disso, munidos, em sHtio bem visHvel, de uma inscri7ªo de «Entrada proibida» ou um sHmbolo correspondente.
7. Apenas podem ser utilizados, nas vidra7as das janelas situadas na zona acessHvel aos passageiros, vidro temperado,
vidro triplo ou um material sintØtico autorizado do ponto de vista da protec7ªo contra incŒndios.
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Artigo 15.08
Prescri ıes especiais para os meios de salva ªo
1. A bordo das embarca7ıes de passageiros deve encontrar-se o nœmero de b3ias salva-vidas resultante do seguinte
quadro:
LF em metros

Nœmero mÆximo de passageiros permitido

Nœmero de b3ias salva-vidas

atØ 25

atØ 200

3

mais de 25 a 74

mais de 200 atØ 300

4

mais de 35 a 74

mais de 300 atØ 600

6

mais de 50

mais de 600 atØ 900

F

mais de 900 atØ 1 200

10

8

F

mais de 1 200

12

O valor determinante para a fixa7ªo do nœmero de b3ias salva-vidas Ø o valor mais elevado que resulta da primeira
ou da segunda coluna.
Metade das b3ias salva-vidas prescritas devem estar munidas de um cabo flutuante com pelo menos 30 m de
comprimento.
2. A bordo das embarca7ıes de comprimento LF inferior a 25 m, deve haver, alØm das b3ias salva-vidas prescritas no
n.o 1, meios de salvamento individuais ou colectivos para a totalidade do nœmero mÆximo de passageiros autorizado
para o modo de utiliza7ªo da embarca7ªo, bem como para o pessoal que nela presta servi7o. Se a flutuabilidade em
caso de rombo tiver sido verificada, devem ser aplicadas as prescri7ıes referidas no n.o 3.
3. Os meios de salvamento devem estar arrumados a bordo de maneira a poderem ser alcan7ados de modo fÆcil e
seguro, em caso de necessidade. Os locais de arruma7ªo ocultos devem estar claramente assinalados.
4. Os meios de salvamento individuais sªo as b3ias salva-vidas e os coletes de salva7ªo, bem como os blocos flutuantes
e o material de equipamento apropriado, referidos no artigo 10.05, capazes de suportar uma pessoa que se encontre
dentro de Ægua.
Os blocos flutuantes e o material de equipamento apropriado devem:
a) Ter uma for7a de sustenta7ªo em Ægua doce de pelo menos 100 N;
b) Ser fabricados num material adequado e ser resistentes ao 3leo e aos produtos dele derivados, bem como a
temperaturas inferiores ou iguais a 50 UC;
c) Estar munidos de dispositivos adequados que permitam agarrÆ-los; e
d) Ser cor-de-laranja fluorescente ou possuir superfHcies permanentemente fluorescentes de 100 cm2.
Os meios de salvamento individuais insuflÆveis devem ser controlados em conformidade com as instru7ıes do
fabricante.
5. Os meios de salvamento colectivos sªo as baleeiras, as jangadas de salva7ªo e o material de equipamento adequado,
capazes de suportar vÆrias pessoas que se encontrem dentro de Ægua. Devem:
a) Possuir uma inscri7ªo indicando a utiliza7ªo e o nœmero de passageiros para o qual estªo aprovados;
b) Ter uma for7a de sustenta7ªo na Ægua doce de pelo menos 100 N por pessoa;
c) Tomar e conservar uma posi7ªo estÆvel e, nesta matØria, estar munidos de dispositivos adequados para poderem
ser agarrados, para o nœmero de pessoas indicados;
d) Ser fabricados num material adequado e ser resistentes ao 3leo e aos produtos dele derivados, bem como a
temperaturas inferiores ou iguais a 50 UC;
e) Ser cor-de-laranja fluorescente ou possuir superfHcies permanentemente fluorescentes de 100 cm2;
f) A partir do local onde estªo arrumados, poderem ser lan7ados > Ægua de forma rÆpida e segura por uma œnica
pessoa.
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6. Os equipamentos de salva7ªo insuflÆveis devem, alØm disso:
a) Ser compostos de pelo menos dois compartimentos de ar separados;
b) Insuflar-se automaticamente ou por comando manual, quando lan7ados > Ægua;
c) Tomar e conservar uma posi7ªo estÆvel seja qual for a carga a suportar, mesmo que tenha apenas metade dos
compartimentos de ar insuflados;
d) Ser controlados em conformidade com as instru7ıes do fabricante.

Artigo 15.09
Protec ªo e combate a incŒndios nos espa os reservados aos passageiros
1. Os conveses que separam locais de passageiros entre si ou os ditos locais das casas das mÆquinas e da casa do leme,
as anteparas e divis3rias entre locais de passageiros e casas das mÆquinas, bem como entre locais de passageiros e
cozinhas devem ser ignHfugos.
As anteparas e portas entre os corredores e os camarotes, bem como entre os pr3prios camarotes, devem ser
ignHfugas.
As anteparas de separa7ªo entre os corredores e os camarotes devem estender-se de convØs a convØs ou elevar-se atØ
um tecto resistente ao fogo.
Se existirem instala7ıes de difusªo de Ægua adequadas, as prescri7ıes dos segundo e terceiro parÆgrafos do presente
nœmero nªo sªo obrigat3rias.
Os espa7os livres acima dos tectos, sob os pavimentos e por detrÆs dos revestimentos devem estar subdivididos em
intervalos de 10 m no mÆximo por elementos de constru7ªo resistentes ao fogo.
2. A disposi7ªo das escadas, saHdas e saHdas de emergŒncia deve ser tal que, em caso de incŒndio num local qualquer, os
outros locais possam ser evacuados em total seguran7a.
As escadas, incluindo os degraus, devem incluir uma estrutura em a7o ou noutro material equivalente nªo inflamÆvel. Os degraus da escada devem ser dificilmente inflamÆveis.
Nas embarca7ıes de passageiros com camarotes, devem encontrar-se no interior de uma caixa provida de paredes
ignHfugas, com portas ignHfugas de fecho automÆtico.
Uma escada que ligue apenas dois conveses pode nªo estar envolvida por uma caixa se um desses conveses estiver
rodeado de anteparas ignHfugas com portas ignHfugas de fecho automÆtico ou se tiverem sido instalados dispositivos
de difusªo de Ægua adequados.
As caixas de escada devem ter uma liga7ªo directa com os corredores e os conveses exteriores.
3. Devem ter-se em conta os riscos acrescidos de incŒndio nas cozinhas, salıes de cabeleireiro e perfumarias, em
conformidade com as prescri7ıes das autoridades competentes.
4. As tintas, vernizes e outros produtos de tratamento de superfHcies utilizados nos locais interiores, bem como os
materiais usados no revestimento e isolamento, devem ser de tipo dificilmente inflamÆvel. Em caso de incŒndio, nªo
devem originar uma liberta7ªo perigosa de fumo ou gÆs t3xico.
Os sistemas de abertura das portas devem poder funcionar durante um perHodo suficientemente longo em caso de
incŒndio.
5. Os corredores com mais de 40 m de comprimento devem estar subdivididos por divis3rias ignHfugas munidas de
portas de fecho automÆtico, a intervalos de 40 m no mÆximo.
6. As portas ignHfugas de fecho automÆtico que estªo abertas em condi7ıes de servi7o normal devem poder ser
fechadas a partir de um lugar permanentemente ocupado pelo pessoal da embarca7ªo e tambØm no pr3prio local.
7. As instala7ıes de arejamento e de ventila7ªo devem ser construHdas de modo a prevenir a propaga7ªo do fogo pelas
referidas instala7ıes. As aberturas de entrada e de saHda do ar devem poder ser fechadas.
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As condutas contHnuas devem poder ser subdivididas, a intervalos de 40 m no mÆximo, por vÆlvulas corta-fogo.
Se as condutas de arejamento ou de ventila7ªo atravessarem anteparas de caixas de escada ou de casas das
mÆquinas, devem estar providas de vÆlvulas corta-fogo na passagem pelas ditas anteparas.
Os ventiladores incorporados devem poder ser desligados a partir de um posto central situado no exterior da casa
das mÆquinas.
8. Nas embarca7ıes de passageiros com camarotes, todos os camarotes e todas as salas de estar para os passageiros e
para os membros da tripula7ªo, bem como as cozinhas e as casas das mÆquinas, devem estar ligados a um sistema
de alerta de incŒndio eficaz. A existŒncia de um incŒndio, bem como a sua localiza7ªo devem ser automaticamente
assinalados num local permanentemente ocupado por pessoal da embarca7ªo.
9. As embarca7ıes de passageiros devem estar munidas de uma instala7ªo de extin7ªo de incŒndios constituHda por:
a) Uma bomba de incŒndio fixa accionada por um motor;
b) Uma canaliza7ªo de extin7ªo com um nœmero suficiente de bocas de incŒndio;
c) Um nœmero suficiente de mangueiras de incŒndio.
As instala7ıes de extin7ªo devem ser construHdas e dimensionadas de maneira que todos os locais da embarca7ªo
possam ser atingidos a partir de duas bocas de incŒndio diferentes, pelo menos, de cada uma delas por meio de uma
œnica mangueira de incŒndio com 20 m de comprimento no mÆximo. A pressªo das bocas de incŒndio deve ser de
pelo menos 3 bar. No convØs mais alto, deve-se poder atingir uma extensªo de jacto de pelo menos 6 m.
As bombas de incŒndio nªo devem ser instaladas em frente da antepara de abalroamento. Se a bomba de incŒndio
estiver instalada na casa das mÆquinas principais, deve haver uma segunda bomba de incŒndio motorizada, instalada
no exterior da casa das mÆquinas e que possa ser utilizada independentemente das instala7ıes desta œltima. Esta
segunda bomba pode ser portÆtil.
As bombas normais de servi7o e de lavagem do convØs, assim como as tubagens de lavagem do convØs podem ser
englobadas na instala7ªo de extin7ªo, desde que sejam adequadas para tal.
Nas embarca7ıes com camarotes de comprimento LF inferior a 25 m e nas embarca7ıes de excursıes diÆrias de
comprimento LF inferior a 40 m, sªo permitidas as derroga7ıes seguintes:
a) Nªo Ø exigido que a bomba de incŒndio esteja instalada de modo permanente;
b) Se a bomba de incŒndio estiver instalada na casa das mÆquinas principais, nªo Ø exigida uma segunda bomba;
c) G suficiente que todos os pontos da embarca7ªo possam ser atingidos a partir de uma boca de incŒndio, por
meio de uma s3 mangueira de incŒndio com 20 m no mÆximo.
10. Em complemento aos extintores prescritos no n.o 1 do artigo 10.03, devem encontrar-se a bordo pelo menos os
seguintes extintores:
a) Um extintor por 120 m2 de superfHcie de piso de salıes, casas de jantar e locais de permanŒncia semelhantes;
b) Um extintor por cada grupo de 10 camarotes, totalmente ocupado ou nªo.
Estes extintores complementares devem estar colocados e repartidos pela embarca7ªo de tal modo que em qualquer
momento que se declare um foco de incŒndio em qualquer ponto da embarca7ªo, seja possHvel alcan7ar um extintor
directamente.

Artigo 15.10
Disposi ıes complementares
1. A ilumina7ªo apenas pode ser assegurada por instala7ıes elØctricas.
2. Deve haver uma instala7ªo elØctrica de emergŒncia na acep7ªo do n.o 2 do artigo 9.18.
3. Se nªo for possHvel fazer-se ouvir directamente entre a casa do leme e as salas de estar da tripula7ªo, os locais de
servi7o, a proa e a popa da embarca7ªo e os acessos para passageiros, devem ser previstas instala7ıes de comunica7ªo que permitam uma liga7ªo segura e sem estorvos nos dois sentidos.
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4. As embarca7ıes com um comprimento LF de 40 m ou mais, ou que tenham sido autorizadas para o transporte de
mais de 75 passageiros devem estar munidas de altifalantes que permitam chegar a todos os passageiros.
5. Nas embarca7ıes de passageiros com camarotes, deve existir um sistema de alarme. Este deve incluir:
a) Uma instala7ªo de alarme para o comando da embarca7ªo e a tripula7ªo.
Este alarme s3 deve ser desencadeado nos locais reservados ao comando da embarca7ªo e > tripula7ªo e deve
poder ser desligado pelo comando da embarca7ªo. O alarme deve poder ser desencadeado pelo menos nos locais
seguintes:
F em todos os camarotes,
F nos corredores, ascensores e caixas de escada, de maneira a que a distEncia atØ ao accionador do alarme mais
pr3ximo nªo ultrapasse 10 m, com pelo menos um accionador por compartimento estanque,
F nos salıes, casas de jantar e outros locais de permanŒncia semelhantes,
F nas casas das mÆquinas, cozinhas e outros locais anÆlogos expostos ao perigo de incŒndio;
b) Um sistema de alarme para passageiros.
Este alarme deve ser claramente perceptHvel, sem confusªo possHvel, em todos os locais acessHveis aos passageiros.
Deve poder ser desencadeado a partir da casa do leme e de um local permanentemente ocupado pelo pessoal.
Os accionadores do sistema de alarme devem estar protegidos contra uma utiliza7ªo intempestiva.
6. As embarca7ıes de passageiros com camarotes devem estar equipadas com uma instala7ªo de radiotelefonia que
permita a comunica7ªo com a rede pœblica de telefones.
7. Pelo menos os locais e instala7ıes seguintes devem estar providos de ilumina7ªo suficiente:
a) Os locais onde os meios de salvamento colectivos sªo conservados e aqueles onde eles sªo normalmente
preparados para utiliza7ªo;
b) As vias de evacua7ªo, os acessos para passageiros, os corredores, os ascensores e as escadas dos alojamentos, da
zona dos camarotes e dos alojamentos;
c) As indica7ıes das vias de evacua7ªo e das saHdas de evacua7ªo;
d) As casas das mÆquinas e respectivas saHdas;
e) A casa do leme;
f) O local onde estÆ instalada a fonte de corrente de emergŒncia;
g) Os locais onde se encontram os extintores e bombas de incŒndios;
h) Os locais onde os passageiros e a tripula7ªo se reœnem em caso de perigo.
8. Nas embarca7ıes de passageiros com camarotes, deve encontrar-se a bordo um plano de seguran7a especificando as
tarefas da tripula7ªo e do pessoal de bordo, em caso de emergŒncia, segundo os regulamentos de polHcia em vigor.
As tarefas devem estar indicadas para os seguintes casos:
a) Em caso de rombo;
b) Em caso de incŒndio a bordo;
c) Em caso de evacua7ªo dos passageiros;
d) Em caso de queda de homem > Ægua.
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O plano de seguran7a deve incluir uma planta da embarca7ªo, onde devem estar nomeadamente representados, de
forma clara e precisa:
a) Os equipamentos de salva7ªo e de seguran7a;
b) As portas estanques situadas sob o convØs e a localiza7ªo dos seus comandos, bem como de outras aberturas
tais como as que sªo referidas nos n.os 2 e 6 do artigo 15.03;
c) As portas resistentes ao fogo;
d) As portinholas de incŒndio;
e) Os sistemas de alarme;
f)

Sistema de alarme de incŒndios;

g) As instala7ıes de extin7ªo e os extintores;
h) As vias de evacua7ªo e as saHdas de emergŒncia;
i)

A fonte de corrente de emergŒncia;

j)

Os 3rgªos de comando das instala7ıes de ventila7ªo;

k) A liga7ªo > rede de terra;
l)

Os 3rgªos de fecho das tubagens de alimenta7ªo em combustHvel;

m) As instala7ıes a gÆs liquefeito;
n) As instala7ıes dos altifalantes;
o) As instala7ıes de radiotelefonia.
O plano de seguran7a e a planta da embarca7ªo referidos devem ostentar o visto da comissªo de inspec7ªo e estar
afixados em locais adequados de maneira a ficarem bem visHveis.
9. Nas embarca7ıes de passageiros com camarotes, deve encontrar-se afixado um plano geral de evacua7ªo em
inten7ªo dos passageiros, em sHtios adequados. Este plano pode ser, todavia, combinado com o plano de seguran7a
prescrito no n.o 8.
Em cada camarote devem encontrar-se as instru7ıes necessÆrias relativas ao comportamento dos passageiros em
caso de alarme, incŒndio, avaria e evacua7ªo, bem como a indica7ªo da localiza7ªo dos meios de salvamento.
As ditas instru7ıes devem estar redigidas em alemªo, inglŒs, francŒs e neerlandŒs.
10. Para as embarca7ıes de casco de madeira, alumHnio ou material sintØtico, as casas das mÆquinas devem ser construHdas nos materiais referidos nos n.os 3 e 5 do artigo 3.04, ou estar equipadas com uma instala7ªo de extin7ªo
fixa, na acep7ªo do n.o 5 do artigo 10.03.
Artigo 15.11
Instala ıes de recolha e elimina ªo de Æguas usadas
1. As embarca7ıes de passageiros que disponham de mais de 50 camas para passageiros devem estar equipadas quer
com reservat3rios de recolha das Æguas usadas, quer com esta7ıes de depura7ªo de bordo.
2. As cisternas de recolha das Æguas usadas devem ter capacidade suficiente. Devem estar providas de um dispositivo
que permita medir o seu conteœdo. A embarca7ªo deve ter bombas e tubagens pr3prias para esvaziar as cisternas,
atravØs das quais as Æguas usadas possam ser evacuadas para postos de ancoragem situados dos dois lados da
embarca7ªo. As tubagens devem estar munidas de liga7ıes de evacua7ªo das Æguas usadas em conformidade com
a norma europeia EN 1306.
3. As esta7ıes de depura7ªo de bordo devem poder garantir permanentemente > sua saHda, e sem dilui7ªo prØvia, o
valor-limite estabelecido pelos regulamentos de polHcia em vigor e estar equipadas com um dispositivo de recolha de
amostras para anÆlise.
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Proposta de decisªo do Conselho que altera a Decisªo 2000/24/CE com vista a estabelecer um
programa de acªo especial do BEI de apoio consolidaªo e intensificaªo da uniªo aduaneira
entre a CE e a Turquia
(2000/C 365 E/09)
COM(2000) 479 final  2000/0197(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 26 de Julho de 2000)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 308.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Considerando o seguinte:
(1) Em 23 de Dezembro de 1963, o Conselho adoptou a
Decisªo 64/732/CEE relativa 5 conclusªo do Acordo que
cria uma Associa6ªo entre a CEE e a Turquia (1). O Protocolo Adicional, em vigor desde 1 de Janeiro de 1973 e
anexado ao Acordo de Associa6ªo (2), define as condi6ıes,
disposi6ıes e calendÆrio relativos ao estabelecimento progressivo de uma uniªo aduaneira em trŒs fases durante
um per>odo de 22 anos.
(2) Em 6 de Mar6o de 1995, o Conselho adoptou um pacote
global relativo 5s futuras rela6ıes com a Turquia, o qual
inclui o projecto de decisªo do Conselho de Associa6ªo
CE-Turquia relativa 5 execu6ªo da fase final da uniªo
aduaneira e uma declara6ªo da Comunidade relativa 5
coopera6ªo financeira.
(3) A declara6ªo relativa 5 coopera6ªo financeira especificava
que o reatamento da coopera6ªo financeira com a Turquia
se basearia, nomeadamente, na «concessªo de emprØstimos suplementares do BEI, durante um per>odo de cinco
anos, a partir de 1996, a fim de aumentar a competitividade da economia turca na sequŒncia da entrada em vigor
da uniªo aduaneira».
(4) Em 25 de Julho de 1995, com base na declara6ªo acima
referida, a Comissªo apresentou uma proposta de regulamento do Conselho relativo 5 execu6ªo de uma ac6ªo
especial de coopera6ªo financeira a favor da Turquia. Na
mesma proposta, a Comissªo convidou o Conselho a
aprovar um mecanismo especial de emprØstimo do BEI
para refor6ar a competitividade da economia turca na
sequŒncia da entrada em vigor da uniªo aduaneira. Nªo
obstante, a proposta da Comissªo encontrou importantes
dificuldades durante o processo legislativo e a base jur>dica nªo foi adoptada.
(1) JO 217 de 29.12.1964, p. 3685/64.
(2) JO L 293 de 29.12.1972, p. 4.

(5) O Conselho Europeu do Luxemburgo, de 12 e 13 de
Dezembro de 1997, solicitou a elabora6ªo de uma estratØgia a fim de preparar a Turquia para a adesªo, aproximando-a da Uniªo Europeia em todos os dom>nios. Em 4
de Mar6o de 1998, a Comissªo apresentou ao Conselho
uma comunica6ªo intitulada «EstratØgia Europeia para a
Turquia», a qual inclu>a um programa de trabalho com
vista a consolidar e concretizar a uniªo aduaneira e acelerar a coopera6ªo noutros dom>nios importantes para o
aprofundamento das rela6ıes com a Turquia.

(6) O Conselho Europeu de Cardiff, de 15 e 16 de Junho de
1998, acolheu favoravelmente esta estratØgia e considerou-a uma plataforma para o desenvolvimento, numa
base sElida e evolutiva, das rela6ıes entre a Uniªo Europeia e a Turquia. Recordando a necessidade de apoio
financeiro para a estratØgia europeia, o Conselho Europeu
registou a inten6ªo manifestada pela Comissªo de reflectir
sobre formas e meios de refor6ar a implementa6ªo dessa
estratØgia e de apresentar propostas adequadas para o
efeito.

(7) O Conselho Europeu de Hels>nquia, de 10 e 11 de Dezembro de 1999, decidiu que a Turquia era candidata 5
adesªo 5 Uniªo Europeia com base nos mesmos critØrios
aplicados aos demais pa>ses candidatos.

(8) Em conformidade com a «EstratØgia Europeia para a Turquia» e o novo estatuto de pa>s candidato 5 adesªo da
Turquia na sequŒncia do Conselho Europeu de Hels>nquia,
a presente decisªo estabelece um programa de ac6ªo especial do BEI de apoio 5 consolida6ªo e intensifica6ªo da
uniªo aduaneira entre a CE e a Turquia. Este programa
deverÆ permitir que se obtenham progressos em dom>nios
que continuam a merecer aten6ªo no que diz respeito 5
implementa6ªo e aplica6ªo efectiva de certos textos legislativos com relevFncia para a uniªo aduaneira, tal como
identificado pelos relatErios periEdicos da Comissªo relativos aos progressos efectuados pela Turquia com vista 5
adesªo 5 Uniªo Europeia e em determinados sectores relevantes, identificados pela «EstratØgia europeia para a
Turquia».

(9) A presente decisªo substitui a proposta de ac6ªo especial
do BEI apresentada em 1995. A presente decisªo, conjuntamente com a elegibilidade previs>vel da Turquia ao
abrigo do mecanismo de prØ-adesªo do BEI, tem por
objectivo permitir concretizar o compromisso assumido
pela UE no que diz respeito ao financiamento especial
do BEI na Turquia, no contexto da uniªo aduaneira de
1995.
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As interven6ıes do BEI no Fmbito da presente decisªo
deverªo ser coerentes com os restantes mecanismos do
BEI dispon>veis na Turquia e apoiar investimentos com
vista a melhorar a competitividade da indœstria na Turquia, nomeadamente no sector das PME; investimentos em
infra-estruturas no dom>nio dos transportes, energia e
telecomunica6ıes, com vista a melhorar as liga6ıes entre
as infra-estruturas turcas e da UE, incluindo se necessÆrio
e atØ ao limite dos recursos dispon>veis, projectos relacionados com a rede TINA, o corredor de transporte «Traceca» e as liga6ıes no dom>nio da energia do sistema
Inogate; investimentos com vista a apoiar as actividades
de investimentos directo das empresas da UE na Turquia;
e, nos casos em que os emprØstimos do BEI forem adequados, investimentos em instala6ıes tØcnicas que facilitem o funcionamento da uniªo aduaneira.

(11) A Decisªo 2000/24/CE (1) do Conselho concede uma garantia da Comunidade ao Banco Europeu de Investimento
em caso de perdas resultantes de emprØstimos para projectos realizados fora da Comunidade (pa>ses da Europa
Central e Oriental, do MediterrFneo, da AmØrica Latina e
da `sia e Repœblica da `frica do Sul).
(12) A Decisªo 2000/24/CE do Conselho recorre ao Fundo de
Garantia relativo 5s ac6ıes externas criado pelo Regulamento (CE, Euratom) n.o 2728/94 do Conselho de 31 de
Outubro de 1994 (2), com a œltima redac6ªo que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE, Euratom) n.o 1149/1999 de
25 de Maio de 1999 (3);
(13) A garantia comunitÆria que cobre o mandato geral do BEI
relativo aos emprØstimos externos definida na Decisªo
2000/24/CE deverÆ ser alargada por forma a cobrir o
programa de ac6ªo especial do BEI de apoio 5 consolida6ªo e intensifica6ªo da uniªo aduaneira entre a CE e a
Turquia. A Decisªo 2000/24/CE deve ser alterada em conformidade.

(1) JO L 9 de 13.1.2000, p. 24.
(2) JO L 293 de 12.11.1994, p. 1.
(3) JO L 139 de 2.6.1999, p. 1.
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(14) As disposi6ıes da presente decisªo baseiam-se no respeito
pelos princ>pios democrÆticos, pelo Estado de direito, pelos direitos do Homem e liberdades fundamentais, bem
como no respeito pelo direito internacional, elementos
essenciais das pol>ticas da Comunidade Europeia e dos
seus Estados-Membros. A Comunidade atribui grande importFncia 5 necessidade de a Turquia melhorar e promover as suas prÆticas democrÆticas e o respeito pelos direitos fundamentais do Homem e igualmente o alargamento
da participa6ªo da sociedade civil no seu desenvolvimento
deste processo.
(15) O Tratado nªo prevŒ, no que respeita 5 adop6ªo da presente decisªo, outros poderes para alØm dos conferidos
pelo artigo 308.o,
DECIDE:

Artigo 1.o
A segunda frase do segundo parÆgrafo do n.o 1 do artigo 1.o da
Decisªo 2000/24/CEE Ø alterada do seguinte modo:
a) Na parte introdutEria, a expressªo «18 410 milhıes de euros» Ø substitu>da pela expressªo «18 860 milhıes de euros»;
b) A seguir a «Repœblica da `frica do Sul» Ø acrescentado um
quinto indente:
«L Programa de ac6ªo especial de apoio 5 consolida6ªo e
intensifica6ªo da uniªo aduaneira entre a CE e a Turquia: 450 milhıes de euros;»
Artigo 2.o
A presente decisªo serÆ publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Produz efeitos na data da sua adop6ªo.
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo  acªo dos Estados-Membros em matØria de obrigaıes de servio pœblico e adjudicaªo de contratos de servio
pœblico no sector do transporte de passageiros por via fØrrea, estrada e via navegÆvel interior
(2000/C 365 E/10)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 7 final  2000/0212(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 26 de Julho de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, os seus artigos 71.o e 89.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ0mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Nos termos do procedimento previsto no artigo 251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A aplica6ªo de normas de servi6o pœblico o mais elevadas
poss9vel no fornecimento de servi6os de transporte de
passageiros por estrada, via fØrrea e via navegÆvel interior
Ø um dos principais objectivos da Comunidade no =mbito
da pol9tica comum dos transportes.
(2) Para realizarem este objectivo, as autoridades competentes
dos Estados-Membros recorrem a trŒs mecanismos principais: a celebra6ªo de contratos de servi6o pœblico com
operadores, a concessªo de direitos exclusivos a operadores e o estabelecimento de normas m9nimas para a explora6ªo de servi6os de transporte pœblico.
(3) A importante clarificar o estatuto jur9dico de tais mecanismos face ao direito comunitÆrio.
(4) Em rela6ªo aos transportes terrestres, o artigo 73.o do
Tratado refere-se a certas obriga6ıes inerentes C no6ªo
de servi6o pœblico. O Regulamento (CEE) n.o 1191/69
do Conselho, de 26 de Junho de 1969, relativo C ac6ªo
dos Estados-Membros em matØria de obriga6ıes inerentes
C no6ªo de servi6o pœblico no dom9nio dos transportes
ferroviÆrios, rodoviÆrios e por via navegÆvel (1), cria um
quadro regulamentar comunitÆrio no que respeita ao
transporte pœblico de passageiros, dÆ execu6ªo a este artigo do Tratado e indica como podem as autoridades
competentes dos Estados-Membros assegurar servi6os de
transporte adequados que contribuam para um desenvolvimento sustentÆvel, a integra6ªo social, a qualidade do
ambiente e o equil9brio regional.
(1) JO L 156 de 28.6.1969, p. 1. Regulamento com a œltima redac6ªo,
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o 1893/91. (JO L 169 de
29.6.1991, p. 1).

(5) Muitos Estados-Membros introduziram disposi6ıes legislativas que prevŒem a atribui6ªo de direitos exclusivos, por
per9odos fixos, e de contratos de servi6o pœblico em pelo
menos parte do seu mercado de transportes pœblicos, com
base em processos de adjudica6ªo abertos, transparentes e
equitativos. F luz desta evolu6ªo, e com a aplica6ªo das
regras comunitÆrias relativas C liberdade de estabelecimento e aos contratos pœblicos, fizeram-se progressos
significativos no acesso ao mercado dos transportes pœblicos da Comunidade Europeia e do Espa6o Econ0mico
Europeu. Em resultado disso, a presta6ªo de servi6os para
alØm das fronteiras nacionais desenvolveu-se significativamente e vÆrios operadores de transportes pœblicos fornecem agora servi6os em mais de um Estado-Membro.
(6) Todavia, a abertura do mercado com base na legisla6ªo
nacional deu origem a disparidades nos processos aplicados e criou incerteza jur9dica quanto aos direitos dos
operadores e Cs obriga6ıes das autoridades competentes.
(7) Os estudos efectuados por conta da Comissªo (2) e a experiŒncia dos Estados em que a concorrŒncia no sector
dos transportes pœblicos vigora hÆ jÆ vÆrios anos revelam
que, com medidas de salvaguarda adequadas, a introdu6ªo
neste sector de uma concorrŒncia regulada entre os operadores comunitÆrios resulta em servi6os mais atraentes a
custos mais baixos e nªo compromete a execu6ªo das
atribui6ıes de servi6o pœblico espec9ficas confiadas aos
operadores.
(8) A importante actualizar o quadro jur9dico comunitÆrio, a
fim de assegurar o desenvolvimento da concorrŒncia no
fornecimento de servi6os de transporte pœblico de passageiros e ter em conta as novas abordagens jur9dicas seguidas pelos Estados-Membros para regular o fornecimento
de servi6os de transporte pœblico de passageiros. Tal iniciativa estÆ em conson=ncia com as conclusıes do Conselho Europeu de Lisboa, de 28 de Mar6o de 2000, em que
a Comissªo, o Conselho e os Estados-Membros foram
convidados, no quadro das respectivas competŒncias, a
acelerar a liberaliza6ªo em sectores como os transportes.
A actualiza6ªo do quadro jur9dico comunitÆrio permitirÆ
assegurar uma abertura harmoniosa do mercado a n9vel
comunitÆrio e a harmoniza6ªo dos elementos bÆsicos dos
procedimentos de apelo C concorrŒncia em todos os Estados-Membros.
(2) «Improved structure and organisation for urban transport operations of passengers in Europe», Cons0rcio Isotope, CCE, 1998; «Examination of Community law relating to the public service obligations and contracts in the field of inland passenger transport»,
apresentado C Comissªo Europeia pela NEA Transport research
and training, 1998.
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(9) O artigo 16.o do Tratado CE dispıe que os servi6os de interesse econ0mico geral devem funcionar com base em princ9pios e regras que permitam alcan6ar os seus fins. A introdu6ªo da concorrŒncia deve, pois, ser acompanhada de regras
comunitÆrias que garantam a protec6ªo do interesse geral em
termos de qualidade e disponibilidade dos transportes pœblicos. Para garantir o interesse geral, Ø importante que os consumidores e outros interessados directos disponham de uma
informa6ªo integrada sobre os servi6os dispon9veis.

(10) A liberdade de estabelecimento Ø um princ9pio bÆsico da
pol9tica comum dos transportes, que exige que seja garantido aos operadores de um Estado-Membro estabelecidos
noutro Estado-Membro, de forma transparente e sem discrimina6ıes, o acesso efectivo ao mercado dos transportes
pœblicos desse Estado.

(11) O Tratado estabelece regras espec9ficas no que respeita Cs
restri6ıes da concorrŒncia. Em particular, o n.o 1 do seu
artigo 86.o obriga os Estados-Membros a respeitarem essas
regras relativamente Cs empresas pœblicas e Cs empresas
beneficiÆrias de direitos exclusivos. O n.o 2 do mesmo
artigo submete a essas regras as empresas encarregadas
da gestªo de servi6os de interesse econ0mico geral, em
condi6ıes espec9ficas.

(12) Para assegurar a aplica6ªo do princ9pio da nªo-discrimina6ªo e a igualdade de tratamento dos operadores concorrentes Ø essencial definir procedimentos bÆsicos comuns a seguir pelas autoridades competentes na celebra6ªo de contratos de servi6o pœblico ou no estabelecimento de critØrios m9nimos para a explora6ªo de servi6os
de transporte pœblico. De acordo com os princ9pios do
direito comunitÆrio, as autoridades competentes estªo obrigadas, ao aplicarem esses procedimentos, a reconhecer
mutuamente as normas tØcnicas e a aplicar o princ9pio da
proporcionalidade dos critØrios de selec6ªo. F luz do princ9pio da subsidiariedade, esses procedimentos comuns deverªo, contudo, possibilitar que as autoridades competentes dos Estados-Membros celebrem contratos de servi6o
pœblico ou estabele6am critØrios m9nimos para a explora6ªo de servi6os de transporte pœblico em modalidades
que tenham em conta as especificidades jur9dicas ou materiais nacionais ou regionais.

(13) Os estudos efectuados e a experiŒncia adquirida mostram
que a realiza6ªo de concursos para celebra6ªo de contratos de servi6o pœblico Ø uma forma eficaz de se obterem
os benef9cios da concorrŒncia, em termos de custos, eficiŒncia e inova6ªo, sem comprometer a execu6ªo das
atribui6ıes espec9ficas confiadas aos operadores no interesse pœblico geral.
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93/38/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa
C coordena6ªo dos processos de celebra6ªo de contratos
nos sectores da Ægua, da energia, dos transportes e das
telecomunica6ıes (2) estabelecem regras imperativas de
concurso para a celebra6ªo de certos contratos. Nos casos
em que tais regras sejam aplicÆveis, as disposi6ıes do
presente regulamento relativas C obriga6ªo de pLr os contratos a concurso e aos mØtodos de selec6ªo dos operadores nªo deverªo aplicar-se.

(15) A realiza6ªo de concursos para celebra6ªo de contratos de
servi6o pœblico nªo deve ser obrigat0ria quando possam
ficar comprometidas as normas de seguran6a aplicÆveis ao
fornecimento de servi6os ferroviÆrios ou C coordena6ªo de
uma rede de metropolitano ou metropolitano ligeiro. Aos
interessados directos deve, todavia, ser dada a oportunidade de se pronunciarem sobre eventuais planos de adjudica6ªo de contratos desta forma, a tempo de as suas
observa6ıes serem contempladas. Quando servi6os ferroviÆrios objecto de contratos assim atribu9dos estejam inteiramente integrados com servi6os de autocarro, estes
deverªo poder ser inclu9dos no mesmo contrato.

(16) A realiza6ªo de concursos para celebra6ªo de contratos de
servi6o pœblico nªo deve tambØm ser obrigat0ria quando
se trate de um contrato de baixo valor. O valor-limiar
deve ser mais elevado no caso de um contrato relativo a
toda uma rede do que no caso de um contrato relativo a
um segmento de uma rede ou a um itinerÆrio espec9fico.

(17) Tendo em conta que certos segmentos do mercado dos
transportes pœblicos sªo comercialmente viÆveis, as autoridades competentes deverªo igualmente poder encorajar
novas iniciativas do mercado tendentes a colmatar lacunas
no fornecimento de servi6os concedendo um direito exclusivo de fornecimento de servi6os numa linha determinada, a pedido do operador. Tal concessªo poderÆ dispensar a realiza6ªo de concurso, desde que se restrinja a um
per9odo estritamente definido e nªo seja renovÆvel.

(18) Quando concedam direitos exclusivos que nªo envolvam
compensa6ªo financeira directa, as autoridades deverªo
poder fazŒ-lo por meio de um processo simplificado,
que deverÆ, todavia, possibilitar a concorrŒncia entre operadores sem discrimina6ªo.

(14) A Directiva 92/50/CEE do Conselho, de 18 de Junho de
1992, relativa C coordena6ªo dos processos de adjudica6ªo
de contratos pœblicos de servi6os (1) e a Directiva

(19) As autoridades deverªo poder compensar os operadores
pelos custos decorrentes do cumprimento de critØrios m9nimos para a explora6ªo de servi6os de transporte pœblico, na condi6ªo de tal compensa6ªo poder ser correctamente calculada e nªo atingir n9veis que eliminem a
pressªo sentida pelos operadores para responderem em
primeiro lugar Cs necessidades dos passageiros.

(1) JO L 209 de 24.7.1992, p. 1. Directiva com a œltima redac6ªo, que
lhe foi dada pela Directiva 97/52/CE (JO L 328 de 28.11.1997, p. 1).

(2) JO L 199 de 9.8.1993, p. 84. Directiva com a œltima redac6ªo, que
lhe foi dada pela Directiva 98/4/CE (JO L 101 de 1.4.1998, p. 1).
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(20) As disposi6ıes do presente regulamento aplicÆveis aos
operadores devem aplicar-se igualmente nos casos em
que os servi6os de transporte pœblico sªo fornecidos por
servi6os da Administra6ªo Pœblica sem personalidade jur9dica distinta da da Administra6ªo Pœblica que age na qualidade de autoridade competente. Qualquer outra solu6ªo,
que implicasse a inaplicabilidade dessas disposi6ıes nos
casos em que o Estado exerce uma fun6ªo empresarial,
nªo garantiria uma aplica6ªo nªo discriminat0ria do direito comunitÆrio.

(21) Os estudos efectuados e a experiŒncia adquirida mostram
que a execu6ªo das atribui6ıes espec9ficas confiadas aos
operadores nªo Ø comprometida quando os servi6os sªo
fornecidos no =mbito de contratos de servi6o pœblico de
dura6ªo limitada a cinco anos. A fim de minimizar as
distor6ıes da concorrŒncia sem deixar de acautelar a qualidade dos servi6os, os contratos de servi6o pœblico deverªo normalmente ter uma vigŒncia limitada a tal per9odo. PoderÆ todavia ser necessÆrio um per9odo de vigŒncia superior, nomeadamente quando o operador tenha de
realizar investimentos em infraestruturas, material circulante ou ve9culos associados a servi6os de transporte espec9ficos, geograficamente delimitados, com per9odos de
recupera6ªo longos.

(22) F luz do princ9pio da nªo-discrimina6ªo, as autoridades
competentes deverªo assegurar que os contratos de servi6o pœblico nªo abrangem uma Ærea geogrÆfica superior
ao que exige o interesse geral, e em particular a necessidade de fornecimento de servi6os integrados a grupos
significativos de passageiros que habitualmente utilizam
mais de uma liga6ªo da rede de transportes pœblicos
numa mesma desloca6ªo.

(23) Quando, para garantir o interesse geral, devam assegurar a
protec6ªo dos trabalhadores em virtude de a celebra6ªo de
um contrato de servi6o pœblico poder implicar a mudan6a
de operador, as autoridades competentes deverªo poder
exigir dos operadores a aplica6ªo das disposi6ıes pertinentes da Directiva 77/187/CEE do Conselho, de 14 de
Fevereiro de 1977, relativa C aproxima6ªo das legisla6ıes
dos Estados-Membros respeitantes C manuten6ªo dos direitos dos trabalhadores em caso de transferŒncia das empresas, estabelecimentos ou partes de estabelecimentos (1).

(24) A necessÆrio que os procedimentos introduzidos nos termos do presente regulamento sejam transparentes e que
haja possibilidade de recurso contra as decisıes das autoridades competentes. As autoridades deverªo igualmente
conservar registos das suas decisıes durante um per9odo
de dez anos, em sintonia com o prazo de prescri6ªo
previsto no artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o
659/1999 do Conselho relativo a processos de aux9lio
estatal (2).
(1) JO L 61 de 5.3.1977, p. 26. Directiva com a redac6ªo que lhe foi
dada pela Directiva 98/50/CE (JO L 201 de 17.7.1998, p. 88.)
(2) JO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
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(25) O Regulamento (CEE) n.o 1191/69 prevŒ que os custos e
receitas de explora6ªo, as despesas gerais e os activos e
passivos associados ao cumprimento de obriga6ıes de
servi6o pœblico sejam contabilizados separadamente. Esta
obriga6ªo deve ser mantida, numa forma moderna, nomeadamente para garantir Cs autoridades uma boa rela6ªo
entre a despesa pœblica efectuada e os benef9cios obtidos e
assegurar que as compensa6ıes atribu9das nªo sªo utilizadas para distorcer a concorrŒncia.

(26) As compensa6ıes que excedam os custos l9quidos incorridos pelo operador com o cumprimento de uma obriga6ªo de servi6o pœblico poderªo ser objecto de aprecia6ªo ao abrigo das regras comunitÆrias relativas aos
aux9lios estatais. A portanto conveniente que a Comunidade estabele6a regras que determinem em que condi6ıes
se poderÆ considerar que as compensa6ıes nªo sªo excessivas. A realiza6ªo de concursos para celebra6ªo dos contratos constitui o meio eficaz de assegurar que as compensa6ıes nªo sªo excessivas, desde que os resultados do
concurso reflictam de forma adequada e realista as condi6ıes do mercado.

(27) O Regulamento (CEE) n.o 1191/69 dispensa as compensa6ıes atribu9das nos termos das suas disposi6ıes do processo de notifica6ªo de aux9lios estatais previsto no n.o 3
do artigo 88.o do Tratado. O presente regulamento estabelece novas disposi6ıes pormenorizadas que tŒm em
conta as especificidades do sector dos transportes pœblicos, incluindo requisitos actualizados de separa6ªo de contas, para assegurar que as compensa6ıes sªo compat9veis
com as regras comunitÆrias relativas aos aux9lios estatais.
Estabelece, tambØm, novos processos detalhados que permitem que a Comissªo controle a atribui6ªo de tais compensa6ıes. A, assim, conveniente que as compensa6ıes
atribu9das nos termos das disposi6ıes do presente regulamento fiquem igualmente dispensadas do processo de notifica6ªo de aux9lios estatais.

(28) A fim de melhorar a aplica6ªo do presente regulamento C
luz da experiŒncia adquirida, a Comissªo deverÆ apresentar um relat0rio sobre o impacto da legisla6ªo comunitÆria e a aplica6ªo do presente regulamento.

(29) Dado que as autoridades competentes dos Estados-Membros e os operadores necessitarªo de tempo para se adaptarem Cs disposi6ıes do presente regulamento, devem ser
previstas disposi6ıes que permitam o recurso a regimes de
transi6ªo.

(30) Em resultado das obriga6ıes internacionais da Comunidade, foi dado a certos operadores de pa9ses terceiros,
sob certas condi6ıes, acesso ao mercado dos transportes
pœblicos dos Estados-Membros. O presente regulamento
nªo restringe tal acesso.

(31) O presente regulamento substitui o Regulamento (CEE) n.o
1191/69, que deve, por conseguinte, ser revogado.
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(32) O Regulamento (CEE) n.o 1107/70 do Conselho, de 4 de
Junho de 1970, relativo aos aux9lios concedidos no dom9nio dos transportes ferroviÆrios, rodoviÆrios e por via
navegÆvel (1), contØm uma disposi6ªo relativa ao reembolso de presta6ıes inerentes C no6ªo de servi6o pœblico.
Esta disposi6ªo, que prevŒ expressamente a entrada em
vigor de novas regras comunitÆrias, Ø agora redundante,
pelo que deve ser revogada,
ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
CAP˝TULO I
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c) «Direito exclusivo»: um direito que habilite um operador a
explorar servi6os de transporte de passageiros de um determinado tipo numa linha ou rede espec9fica ou numa zona
espec9fica, com exclusªo de outros potenciais operadores;

d) «Servi6os integrados»: servi6os ferroviÆrios e rodoviÆrios fornecidos em conjunto, directamente por um operador, no
=mbito de um œnico contrato de servi6o pœblico, com um
corpo œnico de trabalhadores gozando do mesmo estatuto
contratual, integrados numa conta de explora6ªo œnica e
com um œnico servi6o de informa6ıes, sistema de bilhØtica
e horÆrio;

´MBITO DE APLICA˙ˆO E DEFINI˙1ES

Artigo 1.o
´mbito de aplicaªo
O presente regulamento aplica-se C explora6ªo de servi6os nacionais e internacionais de transporte pœblico de passageiros
por via fØrrea, estrada e via navegÆvel interior. Estabelece as
condi6ıes em que as autoridades competentes podem compensar os operadores pelos custos decorrentes do cumprimento de
obriga6ıes de servi6o pœblico e conceder direitos exclusivos de
explora6ªo de servi6os de transporte pœblico de passageiros
tendo em conta a prossecu6ªo de objectivos leg9timos de servi6o pœblico no quadro de uma concorrŒncia regulada.
Artigo 2.o

e) «Operador»: uma empresa de direito pœblico ou privado que
forne6a servi6os de transporte pœblico de passageiros ou a
divisªo de uma Administra6ªo Pœblica que forne6a servi6os
de transporte pœblico de passageiros;

f) «Per9odo de recupera6ªo»: de um activo: o per9odo durante o
qual se prevŒ, com base em taxas de desconto adequadas,
que o custo do activo para o operador, l9quido do eventual
valor de revenda, excede as receitas l9quidas a ele associadas
obtidas pelo operador e provenientes, nomeadamente, dos
passageiros e das autoridades pœblicas;

g) «Transporte pœblico de passageiros»: o transporte disponibilizado numa base cont9nua ao pœblico em geral;

Integraªo no direito da contrataªo de servio pœblico
O presente regulamento nªo prejudica as obriga6ıes que para
as autoridades competentes decorrem da Directiva 92/50/CEE e
da Directiva 93/38/CEE.
Sempre que uma das referidas directivas torne obrigat0ria a
realiza6ªo de concurso para celebra6ªo de um contrato de
servi6o pœblico, o disposto no n.o 1 do artigo 6.o, nos artigos
7.o, 8.o e 12.o, nos n.os 1 e 2 do artigo 13.o e no artigo 14.o do
presente regulamento nªo Ø aplicÆvel C adjudica6ªo do contrato.

h) «Contrato de servi6o pœblico»: um acordo juridicamente vinculativo entre uma autoridade competente e um operador
atinente ao cumprimento de obriga6ıes de servi6o pœblico.
Para efeitos do presente regulamento, entende-se igualmente
por contrato de servi6o pœblico:

i) um acordo na forma de uma decisªo juridicamente vinculativa, pela qual uma autoridade competente confia a
um operador o fornecimento de servi6os, tomada com o
consentimento prØvio do operador, ou

Artigo 3.o
Definiıes
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «Autoridade competente»: um organismo estatal com competŒncia para intervir no mercado do transporte pœblico de
passageiros ou outro organismo a que tenha sido conferida
tal competŒncia;
b) «Ajuste directo»: a adjudica6ªo de um contrato a um dado
operador no =mbito de um processo em que nenhum outro
operador tenha podido participar;
(1) JO L 130 de 15.6.1970, p. 1. Regulamento com a œltima redac6ªo
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o 543/97 (JO L 84 de
26.3.1997, p. 6).

ii) os termos associados a uma decisªo tomada por uma
autoridade competente e pela qual esta confia a um operador que faz parte da mesma Administra6ªo Pœblica o
fornecimento de servi6os;

i) «Obriga6ªo de servi6o pœblico»: a obriga6ªo criada pela autoridade competente a fim de assegurar servi6os de transporte pœblico de passageiros adequados;

j) «Valor» de um servi6o, linha, contrato, sistema de compensa6ªo ou mercado de transporte pœblico de passageiros: a
remunera6ªo total, l9quida de IVA, do operador ou operadores, incluindo nomeadamente as compensa6ıes atribu9das
pelo sector pœblico e as receitas provenientes dos passageiros nªo transferidas para a autoridade competente em causa.
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CAP˝TULO II
ASSEGURAR A QUALIDADE DO TRANSPORTE P7BLICO DE
PASSAGEIROS
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pelos operadores por este servi6o destinar-se-ªo exclusivamente
a cobrir os custos administrativos marginais do fornecimento
das informa6ıes.

Artigo 4.o
1.
Na aplica6ªo do presente regulamento, as autoridades
competentes assegurarªo o fornecimento de servi6os adequados
de transporte pœblico de passageiros, com uma qualidade e
disponibilidade elevadas, mediante a celebra6ªo de contratos
de servi6o pœblico em conformidade com as disposi6ıes do
cap9tulo III ou o estabelecimento de critØrios m9nimos para a
explora6ªo de servi6os de transporte pœblico de passageiros em
conformidade com as disposi6ıes do cap9tulo IV.
2.
Ao avaliarem a adequa6ªo dos servi6os de transporte
pœblico de passageiros, definirem os critØrios de selec6ªo e
adjudica6ªo e adjudicarem contratos de servi6os pœblico, as
autoridades competentes terªo em conta, pelo menos, os seguintes critØrios:
a) A protec6ªo do consumidor, incluindo elementos como a
acessibilidade dos servi6os, em termos de frequŒncia, rapidez, pontualidade, fiabilidade, extensªo da rede e informa6ıes prestadas;
b) O n9vel das tarifas aplicÆveis a diferentes grupos de utentes e
a sua transparŒncia;
c) A integra6ªo dos diferentes servi6os de transporte, incluindo
a integra6ªo das informa6ıes, bilhØtica, horÆrios, direitos do
consumidor e utiliza6ªo das correspondŒncias;
d) A acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida;
e) Os factores ambientais, incluindo as normas locais, nacionais e internacionais de emissªo de poluentes atmosfØricos,
de ru9do e de gases responsÆveis pelo aquecimento global;
f) O desenvolvimento equilibrado das regiıes;
g) As necessidades de transporte das pessoas que vivam em
zonas de baixa densidade populacional;

CAP˝TULO III
CONTRATOS DE SERVI˙O P7BLICO

Artigo 5.o
Obrigaªo de celebrar contratos de servio pœblico
Serªo celebrados contratos de servi6o pœblico: para a atribui6ªo
de compensa6ıes financeiras pelos custos decorrentes do cumprimento de obriga6ıes de servi6o pœblico, incluindo as compensa6ıes que assumam a forma de utiliza6ªo de activos tributados por valores inferiores aos do mercado, com excep6ªo
das compensa6ıes atribu9das pelo cumprimento de regras gerais para a explora6ªo de servi6os de transporte pœblico de
passageiros, em conformidade com o disposto no artigo 10.o.
Serªo tambØm celebrados contratos de servi6o pœblico para a
atribui6ªo de direitos exclusivos.

Artigo 6.o
Adjudicaªo de contratos de servio pœblico
Sempre que forem adjudicados contratos de servi6o pœblico
nos termos do presente regulamento, tais contratos devem
obedecer aos seguintes preceitos:
a) Os contratos serªo adjudicados por concurso, excepto nos
casos previstos nos artigos 7.o e 8.o;
b) Os contratos estabelecerªo que o operador deve suportar,
pelo menos, os custos do fornecimento dos servi6os objecto
de um contrato de servi6o pœblico, nomeadamente os custos
de pessoal, energia e manuten6ªo e repara6ªo dos ve9culos e
material circulante;
c) Os contratos terªo dura6ªo limitada. A dura6ªo nªo pode
exceder cinco anos. Todavia, a dura6ªo do contrato pode ter
em conta o per9odo de recupera6ªo sempre que:

h) A seguran6a e a saœde dos passageiros;
i) As qualifica6ıes do pessoal;
j) Os meios de tratar as reclama6ıes, resolver os diferendos
entre passageiros e operadores e remediar lacunas nos servi6os.
3.
Os operadores de servi6os de transporte pœblico de passageiros fornecerªo, contra pedido, informa6ıes completas e
actualizadas sobre os horÆrios e as tarifas dos servi6os e a
acessibilidade destes para as pessoas com diferentes tipos de
problemas de mobilidade. As taxas eventualmente cobradas

i) o contrato responsabilize o operador pela disponibiliza6ªo de material circulante, outros ve9culos tecnicamente muito avan6ados ou infraestruturas, indissociavelmente associados a servi6os de transporte espec9ficos,
geograficamente delimitados, e
ii) os referidos activos impliquem para o operador um per9odo de recupera6ªo superior a cinco anos.
Nesse caso o contrato deve ter em conta o valor econ0mico
relativo dos activos considerados em rela6ªo ao valor total
estimado dos servi6os objecto do contrato;
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d) Os contratos estabelecerªo que o operador deve fornecer Cs
autoridades competentes, anualmente e separadamente para
cada linha, as informa6ıes relativas aos servi6os fornecidos,
Cs tarifas praticadas, ao nœmero de passageiros transportados e Cs reclama6ıes recebidas.
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condi6ªo de o servi6o nªo ser objecto de qualquer compensa6ªo financeira no =mbito de um contrato de servi6o pœblico.
Nenhum servi6o pode ser concedido mais de uma vez por
ajuste directo em conformidade com o disposto no primeiro
parÆgrafo.

Artigo 7.o
Atribuiªo directa de contratos de servio pœblico

Artigo 8.o

1.
As autoridades competentes podem decidir, caso a caso e
sob reserva do disposto no n.o 3, adjudicar por ajuste directo
contratos de servi6o pœblico para servi6os de comboio, metropolitano ou metropolitano ligeiro, se as normas nacionais ou
internacionais de seguran6a ferroviÆria nªo puderem ser satisfeitas de outro modo.

Adjudicaªo de contratos de servio pœblico por avaliaªo
comparativa da qualidade

2.
As autoridades competentes podem decidir, caso a caso e
sob reserva do disposto no n.o 3, adjudicar por ajuste directo
contratos de servi6o pœblico para servi6os de metropolitano ou
metropolitano ligeiro, se qualquer outra solu6ªo comportar
custos adicionais para a manuten6ªo da coordena6ªo entre o
operador e o gestor da infraestrutura e esses custos nªo puderem ser compensados com receitas adicionais.
3.
As autoridades competentes que pretendam adjudicar um
contrato em conformidade com o disposto nos n.os 1 ou 2
publicarªo, com pelo menos um ano de antecedŒncia e em
conformidade com o disposto no artigo 13.o, a decisªo preliminar que o prevŒ, bem como os factos e a anÆlise que a
substanciam.

A autoridade competente pode adjudicar sem concurso um
contrato de servi6o pœblico para um servi6o restrito a uma
linha espec9fica e que nªo seja objecto de qualquer compensa6ªo financeira no =mbito de um contrato de servi6o pœblico,
na condi6ªo de:
a) Ter sido publicado um anœncio para apresenta6ªo de propostas; e
b) A autoridade competente ter, nessa base, seleccionado, mediante uma avalia6ªo comparativa da qualidade das propostas recebidas, o operador ou operadores que dŒem garantias
de fornecer o melhor servi6o ao pœblico.

Artigo 9.o
Medidas de salvaguarda

4.
Caso, C data de entrada em vigor do presente regulamento, o operador forne6a directamente servi6os integrados
incluindo servi6os de autocarro e estejam preenchidas as condi6ıes enunciadas nos n.os 1 ou 2, a autoridade competente
pode incluir os servi6os do operador que nªo sejam servi6os
ferroviÆrios no contrato de servi6o pœblico a adjudicar por
ajuste directo ao operador, na condi6ªo de o Estado-Membro
interessado o aprovar e informar do facto a Comissªo, informa6ªo que deve ser acompanhada de uma justifica6ªo fundamentada, incluindo indicadores de desempenho relativo adequados.

1.
A autoridade competente pode exigir do operador seleccionado que subcontrate a terceiros com que nªo esteja coligado uma frac6ªo determinada dos servi6os objecto do contrato. Esta obriga6ªo de subcontrata6ªo nªo pode respeitar a
mais de metade do valor dos servi6os objecto do contrato.

5.
As autoridades competentes podem decidir, caso a caso,
adjudicar por ajuste directo contratos de servi6o pœblico para
servi6os de valor anual mØdio estimado inferior a 400 000 euros. Se integrar todas as suas obriga6ıes de servi6o pœblico
num œnico contrato de servi6o pœblico, a autoridade competente pode decidir adjudicar o contrato por ajuste directo, na
condi6ªo de o valor anual estimado deste ser inferior a
800 000 euros.

3.
Sempre que um contrato de servi6o pœblico comporte
um direito exclusivo, a autoridade competente pode exigir do
operador seleccionado que proporcione ao pessoal anteriormente afecto ao fornecimento dos servi6os os direitos de que
este beneficiaria se se tivesse verificado uma transferŒncia nos
termos do disposto na Directiva 77/187/CEE. A autoridade
recensearÆ os membros do pessoal e fornecerÆ os elementos
relativos aos seus direitos contratuais.

Nenhuma obriga6ªo de fornecimento de um determinado volume de servi6os pode ser fraccionada com o objectivo de
evitar um processo de concurso.

4.
A autoridade competente pode exigir do operador seleccionado que se estabele6a no Estado-Membro considerado, excepto quando o direito comunitÆrio nos termos do artigo 71.o
do Tratado prevŒ a liberdade de presta6ªo de servi6os. No
entanto, a autoridade competente que adjudique contratos de
servi6o pœblico nªo pode discriminar operadores potenciais
por motivo de nªo estarem ainda estabelecidos no Estado-Membro considerado ou nªo disporem ainda da licen6a necessÆria para explorar os servi6os.

6.
Caso o operador proponha uma nova iniciativa tendente
ao fornecimento de um servi6o atØ entªo inexistente, a autoridade competente pode conceder o direito exclusivo de fornecimento do novo servi6o directamente a esse operador, na

2.
A autoridade competente pode decidir nªo adjudicar contratos de servi6o pœblico a um operador que, em resultado
dessa adjudica6ªo, ficaria com mais de um quarto do mercado
de servi6os de transporte pœblico de passageiros relevante.
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5.
A autoridade competente que aplique as normas previstas
nos n.os 1 a 4 deve fornecer aos operadores potenciais,
aquando do in9cio do processo de adjudica6ªo do contrato de
servi6o pœblico, todas as informa6ıes œteis.

CAP˝TULO IV
CRIT:RIOS M˝NIMOS PARA A EXPLORA˙ˆO DE SERVI˙OS
DE TRANSPORTE P7BLICO DE PASSAGEIROS

Artigo 10.o
Sem preju9zo dos contratos de servi6o pœblico celebrados em
conformidade com o disposto no cap9tulo III, a autoridade
competente pode estabelecer regras gerais ou critØrios m9nimos
a respeitar por todos os operadores. Essas regras ou critØrios
devem ser aplicados sem discrimina6ªo a todos os servi6os de
transporte de natureza similar fornecidos na Ærea geogrÆfica
por que a autoridade Ø responsÆvel. Os custos decorrentes do
cumprimento das regras gerais ou critØrios m9mimos podem
ser objecto de compensa6ªo, na condi6ªo de:
a) Caso a regra ou critØrio limite as tarifas, apenas o fazer para
certas categorias de passageiros;
b) Num ano, o montante da compensa6ªo pelo cumprimento
das regras gerais ou critØrios m9nimos atribu9da a qualquer
operador na Ærea em que se aplica a regra ou critØrio pertinente nªo exceder um quinto do valor dos servi6os fornecidos pelo operador na Ærea considerada;
c) A compensa6ªo estar dispon9vel a todos os operadores
numa base nªo discriminat0ria.

CAP˝TULO V
REGRAS PROCESSUAIS

Artigo 11.o
Notificaªo
As compensa6ıes atribu9das em conformidade com o disposto
no presente regulamento estªo dispensadas do processo de
notifica6ªo previsto no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE.
Artigo 12.o

C 365 E/175

a) CritØrios de selec6ªo que constituam as condi6ıes m9nimas
impostas pela autoridade, tendo em conta os critØrios enunciados no n.o 2 do artigo 4.o;
b) CritØrios de adjudica6ªo que constituam a fundamenta6ªo
com base na qual a autoridade farÆ a sua escolha entre as
propostas que respondam aos critØrios de selec6ªo, tendo
em conta os critØrios enunciados no n.o 2 do artigo 4.o; e
c) Especifica6ıes tØcnicas que determinem as obriga6ıes de
servi6o pœblico abrangidas pelo contrato e identifiquem os
activos que serªo eventualmente postos C disposi6ªo do
adjudicatÆrio, bem como as condi6ıes pertinentes.
HaverÆ um intervalo de, pelo menos, 52 dias entre o envio do
anœncio de concurso e a data-limite para recep6ªo das propostas.
4.
A autoridade competente incluirÆ na informa6ªo a fornecer aos operadores potenciais os elementos pertinentes de que
disponha, no =mbito de contratos de servi6o pœblico, sobre os
servi6os dos operadores, as tarifas e o volume de passageiros
nos cinco anos anteriores.

Artigo 13.o
TransparŒncia
1.
Os anœncios feitos e as decisıes e decisıes preliminares
tomadas em conformidade com o presente regulamento serªo
publicados numa forma adequada, indicando, no caso das decisıes e decisıes preliminares, os motivos em que se fundamentam.
2.
As autoridades competentes enviarªo ao Servi6o das Publica6ıes Oficiais das Comunidades Europeias para publica6ªo
no Jornal Oficial, pelos canais mais apropriados, os anœncios e
decisıes relativos aos contratos de servi6o pœblico e regimes de
compensa6ªo cujo valor anual estimado seja igual ou superior
a 400 000 euros, ou a 800 000 euros.
O limite de 800 000 euros Ø aplicÆvel no caso de a autoridade
competente ter incorporado todas as suas obriga6ıes de servi6o
pœblico num œnico contrato de servi6o pœblico.
3.

As autoridades competentes darªo a conhecer, a pedido:

Processo de adjudicaªo
1.
O processo de concurso ou de avalia6ªo comparativa da
qualidade adoptado deve ser equitativo, aberto e nªo-discriminat0rio.
2.
O processo deve integrar a publica6ªo prevista no artigo
13.o.
3.
Sempre que se trate de processo de concurso, deve incluir:

a) Os termos dos contratos de servi6o pœblico que tenham
adjudicado;
b) Os termos das regras gerais para a explora6ªo de servi6os de
transporte pœblico que tenham estabelecido;
c) As informa6ıes de que disponham, no =mbito de contratos
de servi6o pœblico, sobre os servi6os dos operadores, as
tarifas e o volume de passageiros.
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4.
As autoridades competentes conservarªo, durante pelo
menos dez anos, um registo de cada processo de adjudica6ªo
de contrato de servi6o pœblico a que tiverem procedido de
modo a poder justificar ulteriormente as suas decisıes. As
autoridades fornecerªo resumos desses registos a qualquer interessado que o solicite.
5.
Os Estados-Membros enviarªo C Comissªo, atØ final de
Mar6o de cada ano:
a) Um resumo do nœmero, valor estimado e dura6ªo dos contratos de servi6o pœblico adjudicados pelas autoridades competentes no ano anterior, distinguindo entre servi6os ferroviÆrios, rodoviÆrios e por via navegÆvel interior e entre contratos adjudicados por concurso, avalia6ªo comparativa da
qualidade e ajuste directo; e
b) Um resumo do alcance e teor das regras gerais ou critØrios
m9nimos em vigor no ano anterior e por cujo cumprimento
tenham sido atribu9das compensa6ıes, bem como o seu
montante.

Artigo 14.o
Recursos
1.
Os Estados-Membros assegurarªo que os operadores e
outros interessados directos dispıem do direito de recorrer a
um 0rgªo pœblico contra decisıes ou decisıes preliminares
tomadas pelas autoridades competentes nos termos do presente
regulamento. Esse 0rgªo deve ser independente, na sua organiza6ªo, financiamento, estrutura jur9dica e poder decis0rio, das
autoridades competentes em causa e dos operadores.
2.
Os 0rgªos de recurso terªo o poder de requerer das
autoridades competentes, empresas e terceiros interessados do
Estado-Membro em causa a presta6ªo das informa6ıes pertinentes. Essas informa6ıes devem ser prestadas sem demoras
injustificadas.
3.
Os 0rgªos de recurso devem apreciar as queixas e tomar
as medidas necessÆrias para sanar a situa6ªo no prazo mÆximo
de dois meses a contar da recep6ªo de todas as informa6ıes.
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constituir um centro de custos pr0prio, distinto das restantes
actividades a que se dedica a empresa, quer estas se relacionem
ou nªo com o transporte de passageiros.
2.
Os centros de custos devem obedecer aos seguintes preceitos:
a) As contas de explora6ªo serªo separadas;
b) As despesas gerais e os activos e passivos serªo imputados a
cada actividade na propor6ªo da sua utiliza6ªo efectiva;
c) Os princ9pios de contabilidade anal9tica com base nos quais
sªo feitas as contas separadas serªo claramente estabelecidos;
d) As despesas de cada actividade serªo cobertas pelas receitas
de explora6ªo dos servi6os considerados e pelos montantes
atribu9dos pelas autoridades pœblicas a t9tulo de compensa6ªo pelos custos decorrentes do cumprimento das obriga6ıes de servi6o pœblico consideradas, sem possibilidade de
transferŒncia para outra actividade.
3.
Os operadores a que seja atribu9da uma compensa6ªo
pelo cumprimento de critØrios m9nimos para a explora6ªo de
servi6os de transporte, em conformidade com o artigo 10.o,
devem, nas suas contas, identificar separadamente os custos
em que incorram e as receitas adicionais que obtenham em
resultado do cumprimento da regra geral ou critØrio considerado, bem como os montantes recebidos a t9tulo de compensa6ªo. A compensa6ªo recebida e a receita adicional obtida
cobrirªo os custos incorridos, sem possibilidade de transferŒncia para uma actividade nªo sujeita C regra ou critØrio considerado.

CAP˝TULO VI
DISPOSI˙1ES FINAIS

Artigo 16.o
Compensaıes

n.o

5, as decisıes dos 0rgªos
4.
Sem preju9zo do disposto no
de recurso serªo vinculativas relativamente aos interessados a
que disserem respeito.
5.
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias
para garantir que as decisıes dos 0rgªos de recurso sªo pass9veis de recurso judicial.

Excepto no caso de contratos de servi6o pœblico adjudicados
por concurso, as autoridades competentes nªo concederªo uma
compensa6ªo superior nem recorrerªo a processos menos rigorosos que o requerido pela aplica6ªo das regras previstas no
anexo I.

Artigo 17.o
Artigo 15.o

Medidas transit>rias

Disposiıes relativas  contabilidade

1.
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias
para assegurar que os regimes, contratos ou convØnios aplicados ou celebrados segundo outras disposi6ıes que nªo as do
presente regulamento deixam de produzir efeitos trŒs anos ap0s
a entrada em vigor do regulamento.

1.
Os servi6os objecto de contratos de servi6o pœblico celebrados com uma autoridade competente serªo considerados
uma actividade distinta para efeitos da contabilidade e devem
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2.
Sempre que, C data de entrada em vigor do presente
regulamento, um operador esteja obrigado, nos termos de
um contrato de servi6o pœblico, a realizar investimentos em
infraestrutura ferroviÆria e faltem mais de trŒs anos para terminar o per9odo de recupera6ªo desses investimentos, a autoridade competente pode prolongar o per9odo de transi6ªo de
trŒs anos previsto no n.o 1 por um mÆximo de trŒs anos, tendo
em conta o referido per9odo de recupera6ªo e o valor econ0mico relativo dos activos considerados em rela6ªo ao valor
total estimado dos servi6os objecto do contrato.

3.
Os regimes, contratos e convØnios a que se referem os n.os 1
e 2 continuam sujeitos Cs disposi6ıes do Regulamento (CEE) n.o
1191/69 que lhes eram aplicÆveis antes de o presente regulamento entrar em vigor atØ que deixem de produzir efeitos.

Artigo 19.o
Controlo da Comissªo
1.
Os Estados-Membros consultarªo a Comissªo relativamente a quaisquer disposi6ıes legislativas, regulamentares ou
administrativas necessÆrias C execu6ªo do presente regulamento.
2.
A Comissªo preparara Æ um relat0rio, no prazo de cinco
anos ap0s a entrada em vigor, sobre a aplica6ªo do presente
regulamento nos Estados-Membros e as suas incidŒncias a n9vel
dos passageiros propondo, se necessÆrio, altera6ıes ao regulamento. O relat0rio incluirÆ uma anÆlise da aplica6ªo da norma
derrogat0ria do n.o 4 do artigo 7.o.
Artigo 20.o
1.

Artigo 18.o
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O Regulamento (CEE) n.o 1191/69 Ø revogado.

2.
O n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1107/70
Ø revogado.

Operadores de pa?ses constantes do anexo II
Para efeitos do presente regulamento, e sem preju9zo do disposto no n.o 4 do artigo 9.o, os operadores dos pa9ses constantes da lista que figura no anexo II sªo considerados empresas comunitÆrias, em conformidade com os termos dos acordos
conclu9dos entre cada um desses pa9ses e a Comunidade. A
Comissªo procederÆ C actualiza6ªo do referido anexo em
fun6ªo das obriga6ıes internacionais da Comunidade, mediante
a publica6ªo de uma comunica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (SØrie L).

Artigo 21.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø obrigat0rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

ANEXO I
Regras para atribuiªo de compensaıes nos casos em que nªo hÆ concurso
1. Quando uma autoridade competente atribua a um operador uma compensa6ªo financeira pelo cumprimento de um
requisito de servi6o pœblico, em conformidade com o presente regulamento, e essa compensa6ªo nªo resulte de um
contrato de servi6o pœblico adjudicado por concurso, o montante da mesma nªo excederÆ a incidŒncia financeira
l9quida do cumprimento do requisito de servi6o pœblico, calculada de acordo com as regras do presente anexo.
2. A incidŒncia financeira l9quida constitui a soma das duas parcelas seguintes:
i) A incidŒncia do cumprimento do requisito de servi6o pœblico nas despesas do operador (custos evitados menos a
despesa adicional incorrida);
ii) A incidŒncia do cumprimento do requisito de servi6o pœblico nas receitas do operador (receita adicional obtida
menos a receita perdida).
3. Para a determina6ªo da incidŒncia financeira l9quida ter-se-Æ em conta as repercussıes do cumprimento do requisito
de servi6o pœblico no conjunto da actividade do operador.
4. A incidŒncia financeira l9quida serÆ calculada comparando a situa6ªo resultante do cumprimento do requisito de
servi6o pœblico com a que ocorreria se este nªo tivesse de ser cumprido e o fornecimento dos servi6os por ele
abrangidos fosse determinado numa base comercial.
5. Para a situa6ªo que ocorreria caso nªo fosse cumprido o requisito de servi6o pœblico (situa6ªo de referŒncia)
estimar-se-ªo as tarifas, o volume de passageiros e os custos.
6. A situa6ªo de referŒncia serÆ determinada:
i) Utilizando os dados respeitantes C situa6ªo existente antes de o operador come6ar a cumprir o requisito de servi6o
pœblico, caso as circunst=ncias nªo se tenham alterado a ponto de jÆ nªo constitu9rem uma referŒncia fiÆvel para
as tarifas, volume de passageiros e custos actuais; ou
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ii) Por compara6ªo com os dados respeitantes a servi6os equivalentes fornecidos em bases comerciais; ou
iii) Estimando os custos e a procura dos servi6os.
Para a determina6ªo da situa6ªo de referŒncia ter-se-Æ em conta as tendŒncias no mercado de servi6os de transporte
relevante.
7. Para o cÆlculo da incidŒncia do cumprimento do requisito de servi6o pœblico nas receitas ter-se-Æ em conta, em
particular, a evolu6ªo das tarifas e do volume de passageiros. O cÆlculo terÆ em conta as repercussıes do cumprimento do requisito de servi6o pœblico, e as altera6ıes da9 resultantes na qualidade, volume e pre6o dos servi6os
fornecidos, na procura de servi6os de transporte. Esta avalia6ªo nªo deve limitar-se ao impacto no segmento da rede
a que o requisito diz directamente respeito, deve igualmente incluir as repercussıes nos outros segmentos da rede.
8. O cÆlculo da incidŒncia do cumprimento do requisito de servi6o pœblico nos custos serÆ efectuado de forma anÆloga
ao cÆlculo da incidŒncia nas receitas. Quando o requisito respeitar a apenas alguns dos servi6os fornecidos pelo
operador, os custos comuns, como as despesas gerais, serªo imputados C totalidade dos servi6os na propor6ªo do
valor de cada conjunto de servi6os.
9. Para o cÆlculo dos custos resultantes do cumprimento de requisitos de servi6o pœblico partir-se-Æ do pressuposto de
que o operador pratica uma gestªo eficiente e fornece servi6os de transporte de qualidade adequada.
O montante da compensa6ªo serÆ determinado antecipadamente para toda a dura6ªo do contrato ou regime de
compensa6ªo, mas o contrato ou regime poderªo prever um ajustamento desse montante com base em factores
previamente determinados. Em qualquer caso, os montantes de compensa6ªo devem ser fixos por um per9odo de
pelo menos um ano.
S0 poderÆ ser atribu9da uma compensa6ªo pelo cumprimento de requisitos de servi6o pœblico na situa6ªo em que o
operador, se considerasse apenas os seus pr0prios interesses comerciais, nªo se disporia, na falta de tal compensa6ªo,
a cumprir o requisito ou nªo o cumpriria na mesma medida ou nas mesmas condi6ıes.

ANEXO II
Pa?ses cujos operadores devem ser considerados empresas comunitÆrias para efeitos do presente regulamento,
em conformidade com o artigo 18.o
BulgÆria, Repœblica Checa, Est0nia, Hungria, Let0nia, Litu=nia, Pol0nia, RomØnia, EslovÆquia e EslovØnia.
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo  concessªo de auxlios 
coordenaªo dos transportes ferroviÆrios, rodoviÆrios e por via navegÆvel interior
(2000/C 365 E/11)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 5 final  2000/0023(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Julho de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

b) O transporte rodoviÆrio de passageiros encontra-se liberalizado, com excep7ªo dos servi7os nacionais regulares (2),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, os seus artigos 71.o, 73.o e 89.o,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ0mico e Social,

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,

Deliberando em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 251.o do Tratado,

Considerando o seguinte:

(1) A elimina7ªo das disparidades suscept8veis de falsear a
concorrŒncia no mercado dos transportes Ø um objectivo
essencial da pol8tica comum de transportes.

(2) Realizaram-se atØ agora progressos significativos a n8vel
da liberaliza7ªo dos diferentes sectores dos transportes
terrestres:

a) No sector do transporte rodoviÆrio de mercadorias, foi
introduzida a concorrŒncia nas opera7ıes internacionais em 1 de Janeiro de 1993 e as opera7ıes de cabotagem, abertas ? concorrŒncia desde 1 de Julho de
1990, deixaram de estar sujeitas a quotas a partir de
1 de Julho de 1998 (1);
(1) Regulamento (CEE) n.o 4059/89 do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1989, que fixa as condi7ıes de admissªo de transportadores nªo
residentes aos transportes nacionais rodoviÆrios de mercadorias
num Estado-Membro (JO L 390 de 30.12.1989, p. 3), substitu8do
pelo Regulamento (CEE) n.o 3118/93 do Conselho, de 25 de Outubro de 1993, que fixa as condi7ıes de admissªo de transportadores
nªo residentes aos transportes nacionais rodoviÆrios de mercadorias
num Estado-Membro (JO L 279 de 12.11.1993, p. 1), e o Regulamento (CEE) n.o 881/92 do Conselho, de 26 de Mar7o de 1992,
relativo ao acesso ao mercado dos transportes rodoviÆrios de mercadorias na Comunidade efectuados a partir do ou com destino ao
territ0rio de um Estado-Membro ou que atravessem o territ0rio de
um ou vÆrios Estados-Membros (JO L 95 de 9.4.1992, p. 1) respectivamente.

c) No sector ferroviÆrio, foi introduzido o acesso ? infra-estrutura para os agrupamentos internacionais e as
empresas ferroviÆrias que oferecem servi7os de transporte internacional combinado e foram instauradas a
independŒncia da gestªo e a separa7ªo de contas para a
infra-estrutura e os servi7os (3);

d) Sector das vias navegÆveis interiores foi progressivamente liberalizado, tornando poss8vel a livre celebra7ªo
de contratos e a livre negocia7ªo de pre7os no que
respeita ao transporte por via navegÆvel interior nacional e internacional na Comunidade a partir de 1 de
Janeiro de 2000 (4), e

e) Mercado dos servi7os de transporte combinado encontra-se totalmente liberalizado desde 1 de Julho de
1993 (5).

(3) No entanto, o processo de liberaliza7ªo em todos os sectores dos transportes terrestres nªo estÆ completo e, alØm
disso, nªo foram ainda estabelecidos mecanismos de tarifa7ªo harmonizados para compensar os custos nªo cobertos dos modos de transporte. Nessas circunstDncias, Ø
provÆvel que existam aux8lios estatais que respondam ?s
necessidades de coordena7ªo dos transportes, sendo, a
esse t8tulo, compat8veis com o Tratado CE, desde que
nªo infrinjam outras disposi7ıes do direito comunitÆrio.
(2) Regulamento (CEE) n.o 684/92 do Conselho, de 16 de Mar7o de
1992, que estabelece regras comuns para os transportes internacionais de passageiros em autocarro (JO L 74 de 20.3.1992, p. 1), com
a œltima redac7ªo que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 11/98
do Conselho, de 11 de Dezembro de 1997 (JO L 4 de 8.1.1998, p.
1) e o Regulamento (CE) n.o 12/98 do Conselho, de 11 de Dezembro de 1997, que fixa as condi7ıes em que os transportadores nªo
residentes podem efectuar servi7os de transporte rodoviÆrio de passageiros num Estado-Membro (JO L 4 de 8.1.1998, p. 10).
(3) Directiva 91/440/CEE do Conselho, de 29 de Julho de 1991, relativa
ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitÆrios (JO L 237
de 24.8.1991, p. 25).
(4) Directiva 96/75/CE do Conselho, de 19 de Novembro de 1996,
relativa ?s regras de fretamento e de determina7ªo dos pre7os no
sector dos transportes nacionais e internacionais de mercadorias
por via navegÆvel na Comunidade (JO L 304 de 27.11.1996, p. 12).
(5) Directiva 92/106/CEE do Conselho, de 7 de Dezembro de 1992,
relativa ao estabelecimento de regras comuns para certos transportes combinados de mercadorias entre Estados-Membros (JO L 68 de
17.12.1992, p. 38).
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(4) Os artigos 87.o a 89.o do Tratado CE e o Regulamento
(CE) n.o 659/1999 do Conselho, que estabelece as regras
de execu7ªo do artigo 93.o (novo artigo 88.o), aplicam-se
aos aux8lios destinados aos transportes ferroviÆrios, rodoviÆrios e por via navegÆvel interior.

(5) O artigo 73.o prevŒ uma derroga7ªo ? proibi7ªo estabelecida no n.o 1 do artigo 87.o, pelo que o presente regulamento nªo prejudica a questªo prØvia de saber se existe
ou nªo aux8lio na acep7ªo do n.o 1 do artigo 87.o. O
presente regulamento tambØm nªo prejudica outras disposi7ıes do Tratado, como o n.o 2 do artigo 86.o.

(6) O artigo 73.o do Tratado, no que respeita ? compatibilidade com o mercado comum dos aux8lios que correspondem ao reembolso de certas presta7ıes inerentes ? no7ªo
de servi7o pœblico, Ø executado pelo Regulamento (CEE)
n.o 1191/69 do Conselho (1), na sua forma alterada. No
que respeita ? compatibilidade com o mercado comum
dos aux8lios que vªo ao encontro das necessidades de
coordena7ªo dos transportes, o artigo 73.o deverÆ ser
objecto de um regulamento do Conselho que estabele7a
as circunstDncias em que se deve considerar que os aux8lios respondem a essas necessidades.

(7) O Regulamento (CEE) n.o 1107/70 do Conselho (2) destinava-se a realizar os objectivos acima descritos. No entanto, Ø agora necessÆrio adaptÆ-lo ao quadro de acesso ao
mercado actualmente em vigor.

(8) A actual pol8tica comunitÆria pretende encorajar a constitui7ªo de parcerias entre os sectores pœblico e privado
para os novos projectos de infra-estruturas de transportes,
nomeadamente no caso de projectos considerados importantes para o desenvolvimento da rede transeuropeia (3). As
regras em matØria de aux8lios estatais devem ser aplicadas
de modo a nªo penalizar os projectos de infra-estruturas
que contam com a participa7ªo do sector privado em rela7ªo aos que nªo contam com tal participa7ªo. Por conseguinte, Ø adequado prever uma derroga7ªo geral para os
aux8lios concedidos aos gestores de infra-estruturas e nªo
para os aux8lios centrados em tipos de projectos espec8ficos.
(1) Regulamento (CEE) n.o 1191/69 do Conselho, de 26 de Junho de
1969, relativo ? ac7ªo dos Estados-Membros em matØria de obriga7ıes inerentes ? no7ªo de servi7o pœblico no dom8nio dos transportes ferroviÆrios, rodoviÆrios e por via navegÆvel (JO L 156 de
28.6.1969, p. 1).
(2) Regulamento (CEE) n.o 1107/70 do Conselho, de 4 de Junho de
1970, relativo ? concessªo de aux8lios aos transportes ferroviÆrios,
rodoviÆrios e por via navegÆvel interior (JO L 130 de 15.6.1970, p.
1).
(3) Conclusıes da 2031.a reuniªo do Conselho «Transportes» H n.os 4 e
5 relativos ?s parcerias entre os sectores pœblico e privado (PPP) no
contexto dos projectos para a rede transeuropeia (RT), 11007/97
(comunicado de imprensa: Luxemburgo 9.10.1997).
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(9) O financiamento pelo Estado da gestªo, manuten7ªo ou
oferta de infra-estrutura de transportes terrestres aberta a
todos os potenciais utilizadores nos termos da legisla7ªo
comunitÆria e gerida pelo Estado nªo Ø abrangido pelo n.o
1 do artigo 87.o do Tratado CE, dado que neste caso nªo Ø
concedida qualquer vantagem a uma empresa que concorra com outras empresas.

(10) Presume-se que o apoio estatal concedido a um gestor de
infra-estrutura, pœblico ou privado, mas independente do
Estado, para a gestªo, manuten7ªo ou oferta de infra-estrutura de transportes terrestres Ø compat8vel com o mercado comum se esse gestor tiver sido seleccionado atravØs
de um concurso pœblico nªo discriminat0rio, dado que
este procedimento assegura que o montante do apoio
estatal representa o pre7o a pagar no mercado para atingir
o resultado pretendido.

(11) No entanto, se um determinado aux8lio a um gestor de
infra-estrutura nªo for abrangido por essa presun7ªo de
compatibilidade, deve mesmo assim ser autorizado enquanto aux8lio compat8vel com o Tratado CE, na medida
em que seja necessÆrio ? realiza7ªo do projecto ou actividade em causa e desde que nªo falseie a concorrŒncia de
um modo que contrarie o interesse comum. A t8tulo de
exemplo, considera-se que o apoio estatal ? constru7ªo e
explora7ªo de terminais para o transporte combinado capazes de atrair fluxos de trÆfego importantes desviando-os
de terminais concorrentes em vez de originar uma transferŒncia de trÆfego da estrada para modos de transporte
respeitadores do ambiente falseia a concorrŒncia de um
modo que contraria o interesse comum.

(12) Na avalia7ªo do montante de aux8lio a conceder ao projecto, devem ser tidas em conta as exigŒncias da legisla7ªo
comunitÆria eventualmente em vigor sobre a tarifa7ªo da
infra-estrutura. No sector ferroviÆrio, esta abordagem Ø
compat8vel com o n.o 3 do artigo 7.o da Directiva
91/440/CEE do Conselho, que prevŒ que os Estados-Membros podem conceder aos gestores de infra-estrutura ferroviÆria, na observDncia dos artigos 73.o, 87.o e 88.o do
Tratado CE, um financiamento suficiente em rela7ªo ?s
fun7ıes, ? dimensªo e ?s necessidades financeiras, designadamente para cobrir investimentos novos, e os mesmos
princ8pios se devem aplicar aos gestores de infra-estrutura
de todos os sectores dos transportes terrestres.

(13) A Comunidade defende hÆ algum tempo uma pol8tica
destinada a estabelecer um sistema de transportes sustentÆvel, que autoriza e encoraja medidas para compensar os
custos adicionais nªo cobertos de outros modos de transporte concorrentes, como os custos da degrada7ªo da
infra-estrutura, da polui7ªo, do ru8do, do congestionamento, da saœde e dos acidentes.
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(14) No que respeita ao transporte de mercadorias, devem ser
apoiados os regimes de aux8lio que prevejam tais medidas
referentes ? utiliza7ªo da infra-estrutura e que nªo dificultem desproporcionadamente a consecu7ªo de outros objectivos comunitÆrios. Por conseguinte, os Estados-Membros deverªo demonstrar, com um grau razoÆvel de transparŒncia, que tais regimes compensam os custos incrementais espec8ficos nªo cobertos dos modos de transporte
concorrentes e devem ter uma dura7ªo limitada. No entanto, atØ se conseguir a internaliza7ªo dos custos espec8ficos externos nªo cobertos e dos custos da infra-estrutura
num dado modo de transporte terrestre ou em todos,
qualquer regime estatal desse tipo autorizado pela Comissªo pode, em princ8pio, ser renovado. No que respeita
ao transporte de passageiros, esta questªo pode ser tida
em conta quando os operadores de transportes se candidatarem a direitos exclusivos ou compensa7ıes financeiras
nos termos da legisla7ªo comunitÆria e, nomeadamente,
do Regulamento (CEE) n.o 1191/69 do Conselho.
(15) Outros aux8lios concedidos em sectores liberalizados devem ser apreciados nos termos do artigo 87.o do Tratado
CE, nomeadamente ? luz do conceito de desenvolvimento
de um sector constante da al8nea c) do seu n.o 3.
(16) Os aux8lios concedidos ao abrigo do presente regulamento
devem ser notificados nos termos do n.o 3 do artigo 87.o
do Tratado CE e do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do
Conselho, que estabelece as regras de execu7ªo do artigo
93.o (novo artigo 88.o) do Tratado CE (1), salvo disposi7ªo
em contrÆrio do presente regulamento.
(17) Os aux8lios ? gestªo, manuten7ªo ou oferta de infra-estruturas distintas dos terminais de transporte combinado,
de navega7ªo interior e rodoviÆrios que sªo parte integrante de uma rede de transportes aberta existente que
tem um œnico gestor de infra-estrutura podem ser eficazmente controlados pela Comissªo com base na exigŒncia
de comunica7ªo peri0dica de informa7ıes gerais e nªo de
uma notifica7ªo prØvia.
(18) No entanto, no caso dos aux8lios ? gestªo, manuten7ªo ou
oferta dos terminais acima referidos ou caso a infra-estrutura em causa tenha um gestor distinto do gestor da
rede, ou caso a sua capacidade esteja total ou parcialmente reservada a uma ou vÆrias empresas de transporte
(por oposi7ªo ? concessªo de um direito de acesso a uma
infra-estrutura aberta), os efeitos na concorrŒncia podem
ser mais significativos, pelo que nªo deve ser eliminado o
requisito de notifica7ªo prØvia.
(19) Para garantir a transparŒncia e o controlo efectivo, Ø adequado estabelecer regras relativas aos registos que os Estados-Membros devem manter referentes aos aux8lios que
beneficiam da derroga7ªo prevista no presente regulamento. Para efeitos do relat0rio anual a enviar pelos Estados-Membros ? Comissªo, Ø adequado que esta estabe(1) Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de Mar7o de
1999, que estabelece as regras de execu7ªo do artigo 93.o do Tratado (JO L 83 de 27.3.1999, p. 1).
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le7a requisitos espec8ficos, incluindo, dada a disponibilidade generalizada da tecnologia necessÆria, informa7ıes
em suporte informÆtico.
(20) O Regulamento (CEE) n.o 1192/69 do Conselho (2) foi
adoptado para eliminar as disparidades decorrentes da
imposi7ªo de encargos financeiros excepcionais, ou a concessªo de benef8cios, ?s empresas de transporte ferroviÆrio
pelas autoridades pœblicas. No entanto, com a adop7ªo da
Directiva 91/440/CEE do Conselho, os Estados-Membros
devem agora garantir que seja atribu8do ?s empresas de
transporte ferroviÆrio o estatuto de operadoras independentes que lhes permita actuar segundo critØrios comerciais e adaptar-se ?s necessidades do mercado, pelo que
tais disparidades foram ou devem ser eliminadas.
(21) Os n.os 2, 3 e 4 do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o
1192/69 do Conselho tornaram-se obsoletos. Na medida
em que os Estados-Membros continuarem a apoiar as
empresas de transporte ferroviÆrio ao abrigo do n.o 1
do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 1192/69 do Conselho durante um per8odo de transi7ªo, a Comissªo terÆ
de garantir que esse apoio se limita rigorosamente ao
montante necessÆrio para compensar as empresas de
transporte ferroviÆrio pelos encargos financeiros que estas
continuam a suportar e, por conseguinte, Ø necessÆrio que
tal compensa7ªo lhe seja notificada nos termos do n.o 3
do artigo 88.o do Tratado CE. Deve ser revogada a dispensa da obriga7ªo de notifica7ªo prevista no Regulamento (CEE) n.o 1192/69,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
´mbito de aplicaªo
O presente regulamento aplica-se aos aux8lios que respondem
?s necessidades de coordena7ªo dos transportes ferroviÆrios,
rodoviÆrios e por via navegÆvel interior.
Artigo 2.o
Definiıes
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
H infra-estrutura de transportes: instala7ıes permanentes para a
movimenta7ªo ou o transbordo de passageiros e mercadorias e dispositivos associados de seguran7a e orienta7ªo
essenciais para a gestªo das ditas instala7ıes;
H gestor de infra-estrutura: qualquer entidade pœblica, privada
ou de capitais mistos responsÆvel pela gestªo, a manuten7ªo ou a oferta de infra-estrutura de transportes;
(2) Regulamento (CEE) n.o 1192/69 do Conselho, de 26 de Junho de
1969, relativo ?s regras comuns para a normaliza7ªo de contas das
empresas de caminho-de-ferro (JO L 156 de 28.6.1969, p. 8).
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H empresa de transportes: qualquer empresa que deseje utilizar
uma dada infra-estrutura de transportes, quer em seu pr0prio benef8cio apenas, quer para oferecer servi7os a outras
pessoas ou empresas;

2.
A aprecia7ªo a efectuar nos termos do presente artigo
terÆ em conta as exigŒncias da legisla7ªo comunitÆria relativa
? defini7ªo ou ? estimativa dos custos externos eventualmente
em vigor na altura da concessªo do aux8lio em causa.

H custos externos e de infra-estrutura espec'ficos nªo cobertos: custos nªo imputados ao utilizador da infra-estrutura de transporte atravØs de taxas espec8ficas. Neles se incluem os custos da degrada7ªo da infra-estrutura, da polui7ªo, do ru8do,
do congestionamento, da saœde e dos acidentes.

Artigo 5.o

Artigo 3.o
Auxlios  infra-estrutura
1.
Os aux8lios concedidos a um gestor de infra-estrutura
para a gestªo, manuten7ªo ou oferta de infra-estrutura de
transportes terrestres sªo compat8veis com o Tratado CE, desde
que, em rela7ªo ao financiamento total do projecto, tais aux8lios:
a) Sejam necessÆrios ? realiza7ªo do projecto ou da actividade
em causa, e
b) Nªo provoquem distor7ıes da concorrŒncia de um modo
que contrarie o interesse comum.
2.
A aprecia7ªo efectuada no Dmbito do presente artigo terÆ
em conta as exigŒncias da legisla7ªo comunitÆria sobre tarifa7ªo de infra-estruturas eventualmente em vigor na altura da
concessªo do aux8lio em causa.
Artigo 4.o
Auxlios  utilizaªo de infra-estruturas
1.
Os regimes de concessªo de aux8lios a empresas de transporte para fins de utiliza7ªo da infra-estrutura para o transporte de mercadorias sªo compat8veis com o Tratado CE, desde
que:

Condiıes gerais
1.
Caso uma empresa beneficiÆria de um aux8lio concedido
nos termos do presente regulamento esteja envolvida nªo s0 na
actividade subsidiada, mas tambØm noutra actividade econ0mica, os fundos atribu8dos constarªo de contas separadas e
serªo geridos sem qualquer possibilidade de transferŒncia
para essa outra actividade.
2.
No cÆlculo do montante de aux8lio admiss8vel a conceder
nos termos de qualquer disposi7ªo do presente regulamento,
serÆ tido em conta qualquer aux8lio para o mesmo fim proveniente de quaisquer outros recursos estatais ou comunitÆrios.
Artigo 6.o
Notificaªo
1.
Os aux8lios concedidos ? gestªo, manuten7ªo ou oferta de
infra-estrutura de transporte terrestre distinta de terminais para
o transporte combinado, a navega7ªo interior ou as opera7ıes
rodoviÆrias nªo terªo de ser notificados nos termos do n.o 3 do
artigo 88.o do Tratado CE caso estejam cumpridas as seguintes
condi7ıes:
a) A infra-estrutura faz parte integrante de uma rede que tem
o mesmo gestor que a infra-estrutura em causa e o respectivo acesso Ø aberto em condi7ıes nªo discriminat0rias a
qualquer pessoa ou empresa que deseje utilizÆ-la;
b) A capacidade da infra-estrutura nªo estÆ total ou parcialmente reservada para ser utilizada por uma ou vÆrias empresas de transporte.
2.
Os terminais e esta7ıes ferroviÆrios unimodais sªo considerados parte integrante da rede ferroviÆria.

a) O regime tenha uma dura7ªo mÆxima de trŒs anos;
Artigo 7.o
b) Se demonstre, com base numa anÆlise comparativa dos custos, que tais aux8lios se limitam a compensar os custos
espec8ficos externos e da infra-estrutura nªo cobertos ligados ? utiliza7ªo de uma infra-estrutura de transportes concorrente e os montantes l8quidos desses custos nªo cobertos
ligados ? utiliza7ªo da infra-estrutura em causa;
c) Prevejam que os aux8lios sejam concedidos em condi7ıes
nªo discriminat0rias ?s empresas de transporte dentro do
mesmo modo de transporte, e
d) Os aux8lios nªo provoquem uma distor7ªo da concorrŒncia
de um modo que contrarie o interesse comum.

ExigŒncias de informaªo
1.
Relativamente aos aux8lios abrangidos pelo artigo 6.o, os
Estados-Membros:
a) Manterªo registos pormenorizados. Tais registos conterªo
todas as informa7ıes necessÆrias para verificar o cumprimento das condi7ıes de derroga7ªo estabelecidas no presente regulamento. Os Estados-Membros manterªo estes registos durante 10 anos a contar da data em que o aux8lio foi
concedido. Mediante pedido escrito da Comissªo, os Estados-Membros devem enviar-lhe c0pias desses registos num
prazo de 20 dias œteis ou no prazo mais longo que a
Comissªo tiver estabelecido no seu pedido, e
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b) Devem enviar ? Comissªo, anualmente e atØ 31 de Mar7o
inclusive, informa7ıes sucintas relativas ao ano civil precedente sobre os regimes de aux8lios executados e cada um
dos aux8lios concedidos fora de tais regimes no formato
previsto no anexo, que contenham nomeadamente:

pode examinar e pronunciar-se sobre todas as questıes gerais
relativas ao funcionamento do presente regulamento.

H uma descri7ªo do projecto apoiado, incluindo o montante exacto do aux8lio, os custos globais do projecto, a
identidade do beneficiÆrio e o calendÆrio,

1.
J revogado o Regulamento (CEE) n.o 1107/70 do Conselho alterado.

H os futuros planos ou disposi7ıes para a gestªo da infra-estrutura em causa e para o acesso a essa mesma infra-estrutura, e

Artigo 9.o
Revogaªo

2.
Sªo suprimidos os n.os 2, 3 e 4 do artigo 4.o e os n.os 2 e
3 do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 1192/69 do Conselho alterado.
Artigo 10.o

H quaisquer outras informa7ıes eventualmente relevantes
para a aprecia7ªo de um aux8lio estatal.
2.
As informa7ıes serªo pela primeira vez comunicadas em
31 de Mar7o do ano seguinte ao do primeiro ano civil completo ap0s a entrada em vigor do presente regulamento. As
informa7ıes comunicadas nessa data devem referir-se ao per8odo a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento atØ ao final do ano civil em causa e devem igualmente
ser enviadas em suporte informÆtico.
Artigo 8.o
Acompanhamento da aplicaªo do presente regulamento
J constitu8do, nas condi7ıes previstas no artigo 79.o do Tratado CE, um ComitØ Consultivo composto por representantes
dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo, que exercerÆ as fun7ıes de presidente. O ComitØ

Disposiıes transit*rias e entrada em vigor
1.
As medidas de aux8lio, que, por for7a do disposto no
artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 1107/70, alterado, tenham
sido isentas do procedimento previsto no n.o 3 do artigo 88.o
do Tratado, continuarªo isentas por um per8odo de 12 meses a
contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
2.
Os Estados-Membros alterarªo essas medidas de aux8lio
durante esse per8odo, de modo a tornÆ-las compat8veis com o
artigo 6.o do presente regulamento e informarªo desse facto a
Comissªo.
3.
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia
seguinte ao da sua publica7ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias. O presente regulamento Ø obrigat0rio em todos os
seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

ANEXO
FormulÆrio que deve acompanhar as informaıes sucintas sobre cada auxlio concedido ou sobre os regimes de
auxlio executados
Estado-Membro (Região):

Data de execução (regime de auxílio) ou de concessão (auxílio):

Nome e endereço da autoridade responsável:

Título do regime de auxílio executado ou nome do beneficiário do auxílio:

Objectivo do auxílio:

Base jurídica:

Orçamento:

Intensidade do auxílio:

Duração:

Outras informações (facultativo):
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resduos de equipamentos
elØctricos e electrnicos
(2000/C 365 E/12)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 347 final  2000/0158(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Julho de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 175.o,

(4) O Conselho, na sua Resolu6ªo de 24 de Fevereiro de 1997
relativa a uma estratØgia comunitÆria para a gestªo dos
res5duos (3), convidou a Comissªo a desenvolver, logo que
poss5vel, um acompanhamento adequado dos projectos do
programa de fluxos de res5duos prioritÆrios, incluindo os
REEE.

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,

Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,

Considerando o seguinte:

(1) Os objectivos da pol5tica ambiental da Comunidade, sªo
especialmente a preserva6ªo, protec6ªo e melhoria da
qualidade do ambiente, a protec6ªo da saœde das pessoas
e a utiliza6ªo prudente e racional dos recursos naturais.
Esta pol5tica baseia-se nos princ5pios da ac6ªo preventiva,
da correc6ªo, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador.

(2) O programa comunitÆrio de pol5tica e ac6ªo relacionado
com o ambiente e o desenvolvimento sustentÆvel («Quinto
Programa de Ac6ªo em matØria de Ambiente») (1) refere
que a concretiza6ªo do desenvolvimento sustentÆvel exige
altera6ıes significativas nos actuais padrıes de desenvolvimento, produ6ªo, consumo e comportamento e advoga,
nomeadamente, a redu6ªo do consumo desnecessÆrio de
recursos naturais e a preven6ªo da polui6ªo. O referido
programa menciona os res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos (REEE) como um dos dom5nios-alvo a
regular, com vista A aplica6ªo dos princ5pios da preven6ªo, valoriza6ªo e elimina6ªo segura de res5duos.

(3) A Comunica6ªo da Comissªo de 30 de Julho de 1996 relativa A anÆlise da estratØgia comunitÆria para a gestªo dos
res5duos (2) refere que nos casos em que a gera6ªo de res5duos nªo pode ser evitada, estes devem ser reutilizados ou
valorizados, em termos energØticos ou dos seus materiais.
(1) JO C 138 de 17.5.1993, p. 5.
(2) COM(96) 399 final.

(5) O Parlamento Europeu, na sua Resolu6ªo de 14 de Novembro de 1996 (4), solicitou A Comissªo que apresentasse
propostas de directiva relativas a vÆrios fluxos de res5duos
prioritÆrios, incluindo os res5duos elØctricos e electr.nicos, e que baseasse essas propostas no princ5pio da responsabilidade do produtor. O Parlamento Europeu, na
mesma resolu6ªo, solicitou ao Conselho e A Comissªo
que apresentassem propostas para redu6ªo do volume
de res5duos.

(6) A Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho de
1975, relativa aos res5duos (5), com a œltima redac6ªo que
lhe foi dada pela Decisªo 96/350/CE da Comissªo (6),
prevŒ que possam ser estabelecidas, atravØs de directivas
espec5ficas, regras para casos especiais ou em complemento das previstas na Directiva 75/442/CEE quanto A
gestªo de determinadas categorias de res5duos.

(7) A quantidade de REEE gerados na Comunidade Europeia
apresenta um crescimento rÆpido, o teor de componentes
perigosos em equipamentos elØctricos e electr.nicos constitui uma grande preocupa6ªo durante a fase de gestªo de
res5duos e a reciclagem de REEE nªo Ø efectuada a um
n5vel suficiente.

(8) O objectivo de melhoria da gestªo dos REEE nªo pode ser
atingido de forma efectiva pelos Estados-Membros isoladamente. Em especial, as diferentes aplica6ıes nacionais
do princ5pio de responsabilidade do produtor levam a
disparidades substanciais nos encargos financeiros impostos aos operadores econ.micos. A existŒncia de diferentes
pol5ticas nacionais relativas A gestªo de REEE prejudica a
eficÆcia das pol5ticas nacionais de reciclagem.

(9) As disposi6ıes da presente directiva devem aplicar-se a
produtos e produtores, independentemente da tØcnica de
venda, incluindo a venda A distHncia ou por via electr.nica.
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO

C 76 de 11.3.1997, p. 1.
C 362 de 2.12.1996, p. 241.
L 194 de 25.7.1975, p. 47.
L 135 de 6.6.1996, p. 32.
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(10) A presente directiva deve abranger todos os equipamentos
elØctricos e electr.nicos utilizados pelos consumidores e
os equipamentos elØctricos e electr.nicos destinados a
utiliza6ªo profissional pass5veis de introdu6ªo no fluxo
de res5duos urbanos. A presente directiva deve aplicar-se
sem preju5zo das normas sobre seguran6a e saœde do
direito comunitÆrio bem como das normas relativas A
gestªo de res5duos do direito comunitÆrio especial, e nomeadamente da Directiva 91/157/CEE do Conselho de 18
de Mar6o de 1991 relativa As pilhas e acumuladores contendo determinadas matØrias perigosas (1), com a redac6ªo
que lhe foi dada pela Directiva 98/101/CE da Comissªo (2).

(11) I necessÆrio elaborar, tªo rapidamente quanto poss5vel,
legisla6ªo relativamente A concep6ªo e fabrico de equipamentos elØctricos e electr.nicos, a fim de reduzir ao m5nimo o seu impacto no ambiente durante o respectivo
ciclo de vida. Por questıes de consistŒncia global entre
directivas pertinentes no que respeita aos equipamentos
elØctricos e electr.nicos, tal legisla6ªo deve ser elaborada
de acordo com os princ5pios estabelecidos na Resolu6ªo
do Conselho, de 7 de Maio de 1985, relativa a uma nova
abordagem em matØria de harmoniza6ªo e de normaliza6ªo (3).

(12) A recolha separada Ø a condi6ªo prØvia para garantir um
tratamento e reciclagem espec5ficos dos REEE e Ø necessÆria para atingir o n5vel desejado de protec6ªo da saœde
humana e animal e do ambiente na Comunidade. Os
consumidores devem contribuir activamente para o sucesso dessa recolha e ser incentivados a proceder A entrega dos REEE. Com este fim, devem ser criadas instala6ıes adequadas para a entrega de REEE, incluindo centros
de recolha pœblicos, onde os particulares possam entregar
esses res5duos sem encargos.

(13) Deve ter-se em vista um objectivo de recolha de REEE
provenientes de particulares, a fim de atingir o n5vel escolhido de protec6ªo e os objectivos ambientais harmonizados da Comunidade e, mais especificamente, de garantir que os Estados-Membros envidem esfor6os para a
cria6ªo de sistemas de recolha eficientes.

(14) I indispensÆvel um tratamento espec5fico dos REEE, a fim
de evitar a dispersªo de poluentes no material reciclado
ou no fluxo de res5duos, sendo esse o meio mais eficaz
para garantir a conformidade com o n5vel escolhido de
protec6ªo do ambiente da Comunidade. As instala6ıes de
reciclagem devem cumprir determinadas normas m5nimas
para preven6ªo dos impactos ambientais negativos ligados
ao tratamento dos REEE.

(15) Deve ser atingido um elevado n5vel de valoriza6ªo, especialmente de reutiliza6ªo ou reciclagem, e os produtores
(1) JO L 78 de 26.3.1991, p. 38.
(2) JO L 1 de 5.1.1999, p. 1.
(3) JO C 136 de 4.6.1985, p. 1.
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devem ser incentivados a integrar materiais reciclados em
equipamentos novos.

(16) Os princ5pios bÆsicos relativos ao financiamento da gestªo
dos REEE devem ser estabelecidos a n5vel comunitÆrio e
os regimes de financiamento devem contribuir para taxas
de recolha elevadas, bem como para a aplica6ªo do princ5pio da responsabilidade do produtor. Para se atingirem,
de forma mais eficiente, os benef5cios decorrentes do conceito da responsabilidade do produtor, os produtores devem ser incentivados a cumprir as suas responsabilidades
a t5tulo individual, desde que contribuam para o financiamento da gestªo dos res5duos dos seus produtos colocados no mercado antes da entrada em vigor da obriga6ªo
de financiamento introduzida pela presente directiva.

(17) Os utilizadores de equipamentos elØctricos e electr.nicos
do sector domØstico devem ter a possibilidade de entregar
os REEE sem encargos. Os produtores devem, por conseguinte, financiar o tratamento, valoriza6ªo e elimina6ªo
dos REEE. Devem prever-se normas transit.rias a fim de
reduzir os custos para os produtores resultantes da gestªo
de res5duos provenientes de produtos colocados no mercado antes da entrada em vigor da presente directiva
(res5duos hist.ricos). A responsabilidade pelo financiamento da gestªo de res5duos hist.ricos deve ser partilhada
por todos os actuais produtores e cumprida atravØs de
sistemas individuais ou colectivos. Os sistemas colectivos
nªo podem ter como efeito excluir produtores de pequena
dimensªo ou de nichos de mercado, nem importadores e
novos operadores.

(18) A informa6ªo dos utilizadores sobre os sistemas de recolha e o seu papel na gestªo dos REEE Ø indispensÆvel para
o sucesso da recolha desses res5duos. Essa informa6ªo
implica uma marca6ªo adequada dos equipamentos elØctricos e electr.nicos que podem ser deitados em caixotes
de lixo ou meios semelhantes de recolha de res5duos urbanos.

(19) A informa6ªo para as instala6ıes de tratamento fornecida
pelos produtores Ø importante para facilitar a gestªo, e em
especial o tratamento, dos REEE.

(20) Sªo necessÆrias informa6ıes sobre o nœmero e peso dos
elementos dos equipamentos elØctricos e electr.nicos colocados no mercado na Comunidade Europeia e sobre as
taxas de recolha e reciclagem de REEE, para fins de acompanhamento do sucesso dos sistemas de recolha.

(21) Dado que as medidas necessÆrias para a aplica6ªo da
presente directiva sªo de Hmbito geral, nos termos do
artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28
de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc5cio das
competŒncias de execu6ªo atribu5das A Comissªo (4), devem ser adoptadas atravØs do procedimento de regulamenta6ªo previsto no artigo 5.o da referida decisªo,
(4) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos que sªo
devolvidos a centros de recolha, distribuidores, instala6ıes
de reciclagem ou fabricantes;

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Fins
Os fins da presente directiva sªo, prioritariamente, a preven6ªo
da forma6ªo de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos (REEE) e, adicionalmente, a reutiliza6ªo, reciclagem e
outras formas de valoriza6ªo desses res5duos, de modo a reduzir a quantidade de res5duos a eliminar. Destina-se igualmente a
melhorar o comportamento ambiental de todos os operadores
econ.micos envolvidos no ciclo de vida dos equipamentos
elØctricos e electr.nicos e, em especial, dos operadores directamente envolvidos no tratamento de res5duos de equipamentos
elØctricos e electr.nicos.
Artigo 2.o
´mbito de aplica ªo
1.
A presente directiva Ø aplicÆvel aos equipamentos elØctricos e electr.nicos abrangidos pelas categorias definidas no
anexo IA.

e) «Reciclagem», o reprocessamento, no Hmbito de um processo de produ6ªo, dos materiais residuais para o fim original ou para outros fins, com exclusªo da valoriza6ªo
energØtica;
f)

«Valoriza6ªo energØtica», a utiliza6ªo de res5duos combust5veis como meio de produ6ªo de energia atravØs de incinera6ªo directa, com ou sem outros res5duos, mas com
recupera6ªo do calor;

g) «Valoriza6ªo», qualquer das opera6ıes aplicÆveis previstas
no anexo IIB da Directiva 75/442/CEE;
h) «Elimina6ªo», qualquer das opera6ıes aplicÆveis previstas
no anexo IIA da Directiva 75/442/CEE;
i)

«Tratamento», qualquer actividade realizada ap.s a entrega
dos res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos
numa instala6ªo para fins de despolui6ªo, desmontagem,
retalhamento, valoriza6ªo ou elimina6ªo e qualquer outra
opera6ªo executada para fins de valoriza6ªo e/ou elimina6ªo dos res5duos de equipamentos elØctricos ou electr.nicos e seus componentes;

j)

«Produtor», qualquer entidade que:

2.
O artigo 4.o, n.os 1, 3, 4 e 5, e os artigos 7.o e 9.o nªo sªo
aplicÆveis a equipamentos elØctricos e electr.nicos abrangidos
pelas categorias 8, 9 e 10 do anexo IA.
3.
A presente directiva Ø aplicÆvel sem preju5zo de outra
legisla6ªo comunitÆria, nomeadamente normas de seguran6a e
saœde, bem como normas de direito comunitÆrio especial relativas a gestªo de res5duos.

19.12.2000

i) procede ao fabrico e venda de equipamentos elØctricos
e electr.nicos sob marca pr.pria, independentemente
da tØcnica de venda, incluindo a venda A distHncia ou
por via electr.nica,

Artigo 3.o
ii) procede A revenda, sob marca pr.pria, de equipamentos
produzidos por outros fornecedores, independentemente da tØcnica de venda, incluindo a venda A distHncia ou por via electr.nica,

Defini ıes
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «Equipamentos elØctricos e electr.nicos», os equipamentos
que estªo dependentes de correntes elØctricas ou campos
electromagnØticos para trabalhar correctamente, bem como
os equipamentos para gera6ªo, transferŒncia e medi6ªo dessas correntes e campos, abrangidos pelas categorias definidas no anexo IA e destinados a utiliza6ªo com uma tensªo
nominal nªo superior a 1 000 Volt para corrente alterna e
1 500 Volt para corrente cont5nua;
b) «Res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos»
(REEE), equipamentos elØctricos ou electr.nicos que constituem um res5duo, nos termos da al5nea a) do artigo 1.o da
Directiva 75/442/CEE, incluindo todos os componentes,
subconjuntos e materiais consum5veis que fazem parte do
produto no momento em que este Ø descartado;
c) «Preven6ªo», as medidas destinadas a reduzir a quantidade e
a nocividade para o ambiente dos equipamentos elØctricos
e electr.nicos, seus materiais e substHncias;
d) «Reutiliza6ªo», qualquer opera6ªo atravØs da qual os equipamentos elØctricos e electr.nicos ou os seus componentes
sejam utilizados para o mesmo fim para que foram concebidos. A «reutiliza6ªo» inclui a utiliza6ªo continuada de

iii) procede A importa6ªo de equipamentos elØctricos e
electr.nicos para um Estado-Membro, enquanto actividade profissional;
k) «Distribuidor», qualquer entidade que fornece comercialmente um produto a quem o vai utilizar;
l)

«Res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes de particulares», os res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes do sector domØstico, bem
como dos sectores comercial, industrial e institucional, e
outros res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos
que, devido A sua natureza ou quantidade, sejam similares a
res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes de particulares;

m) «SubstHncia ou prepara6ªo perigosa», qualquer substHncia
ou prepara6ªo que deva ser considerada perigosa nos termos da Directiva 67/548/CEE do Conselho (1) ou da Directiva 1999/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2).

(1) JO L 196 de 16.8.1967, p. 1.
(2) JO L 200 de 30.7.1999, p. 1.
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Artigo 4.o
Recolha separada
1.
Os Estados-Membros assegurarªo a cria6ªo de sistemas
que permitam aos detentores finais e distribuidores entregar,
sem encargos, res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes de particulares. Os Estados-Membros garantirªo a disponibilidade e acessibilidade dos meios de recolha
necessÆrios, tendo em conta a densidade populacional.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que os distribuidores, ao
fornecerem um novo produto, se ofere6am para receber, sem
encargos, res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos
semelhantes provenientes de particulares, desde que esses equipamentos estejam livres de contaminantes (incluindo contaminantes radioactivos e biol.gicos).
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2.
Os Estados-Membros garantirªo que qualquer estabelecimento ou empresa que efectue opera6ıes de tratamento obtenha uma autoriza6ªo das autoridades competentes, de acordo
com o disposto nos artigos 9.o e 10.o da Directiva 75/442/CEE.
A dispensa da autoriza6ªo referida no n.o 1, al5nea b), do artigo
11.o da Directiva 75/442/CEE pode ser aplicÆvel As opera6ıes
de valoriza6ªo de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos, desde que, antes do registo, as autoridades competentes procedam a uma inspec6ªo, nos termos do artigo 4.o da
Directiva 75/442/CEE.
A inspec6ªo verificarÆ:
a) o tipo e as quantidades de res5duos a tratar;
b) os requisitos tØcnicos gerais a observar;

3.
Os Estados-Membros assegurarªo que os produtores prevŒem a recolha de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos entregues por detentores nªo particulares. Os produtores serªo autorizados a criar e explorar, a t5tulo voluntÆrio e
individualmente, sistemas de retoma de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes de particulares.
4.
Os Estados-Membros garantirªo que todos os res5duos de
equipamentos elØctricos e electr.nicos recolhidos nos termos
do presente artigo sejam transferidos para instala6ıes de tratamento autorizadas. A recolha e transporte de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos recolhidos em separado
serªo efectuados de uma forma que permita a reutiliza6ªo e
reciclagem dos componentes ou aparelhos inteiros pass5veis de
reutiliza6ªo e/ou reciclagem.
5.
Os Estados-Membros envidarªo todos os esfor6os para
atingir, atØ 31 de Dezembro de 2005, uma taxa m5nima de
recolha separada de uma mØdia de quatro quilogramas, por
habitante e por ano, de res5duos de equipamentos elØctricos
e electr.nicos provenientes de particulares.

c) as precau6ıes de seguran6a a tomar.
A referida inspec6ªo terÆ lugar uma vez por ano e os resultados serªo comunicados pelos Estados-Membros A Comissªo.
3.
Os Estados-Membros garantirªo que qualquer estabelecimento ou empresa que efectue opera6ıes de tratamento proceda ao armazenamento e tratamento dos res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos em conformidade com os requisitos tØcnicos definidos no anexo III.
4.
Os Estados-Membros assegurar-se-ªo de que a autoriza6ªo
referida no n.o 2 inclui todas as condi6ıes necessÆrias ao cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3, bem como no artigo 6.o.
5.
As opera6ıes de tratamento podem tambØm ser efectuadas fora do respectivo Estado-Membro ou da Comunidade Europeia, desde que a transferŒncia de res5duos de equipamentos
elØctricos e electr.nicos seja efectuada em conformidade com o
disposto no Regulamento (CEE) n.o 259/93 do Conselho (1).
Artigo 6.o

11.o

Logo que a informa6ªo recolhida ao abrigo do artigo
permita formular um objectivo de recolha de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes de particulares,
sob a forma de uma percentagem da quantidade de equipamentos elØctricos e electr.nicos vendida a particulares ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sob proposta da Comissªo, e
tendo em conta a experiŒncia tØcnica e econ.mica adquirida
nos Estados-Membros tornarªo obrigat.rio o referido objectivo.
Artigo 5.o

Valoriza ªo
1.
Os Estados-Membros garantirªo que os produtores criem
sistemas que prevejam a valoriza6ªo de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos recolhidos separadamente, nos termos da presente directiva.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que os produtores atinjam os objectivos a seguir indicados, no que respeita a res5duos
recolhidos separadamente, o mais tardar atØ 31 de Dezembro
de 2005:

Tratamento
1.
Os Estados-Membros garantirªo que os produtores criem
sistemas que prevejam o tratamento de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos. Nos termos do artigo 4.o da Directiva 75/442/CEE, esse tratamento incluirÆ, no m5nimo, a
remo6ªo de todos os fluidos e um tratamento selectivo de
acordo com o disposto no anexo II da presente directiva, desde
que esse tratamento nªo prejudique a reutiliza6ªo e reciclagem
dos componentes ou dos aparelhos inteiros.

a) Relativamente a REEE abrangidos pela categoria 1 (grandes
electrodomØsticos) do anexo IA, a taxa de valoriza6ªo serÆ
aumentada para um m5nimo de 80 % do peso mØdio por
aparelho. A percentagem de reutiliza6ªo e reciclagem de
componentes, materiais e substHncias serÆ aumentada para
um m5nimo de 75 % do peso mØdio por aparelho;
(1) JO L 30 de 6.2.1993, p. 1.
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b) Relativamente a REEE que estejam abrangidos pelas categorias 2, 4, 6 e 7 do anexo IA, com excep6ªo dos equipamentos que contenham tubos de raios cat.dicos, a taxa de valoriza6ªo serÆ aumentada para um m5nimo de 60 % do peso
dos aparelhos. A percentagem de reutiliza6ªo e reciclagem
de componentes, materiais e substHncias serÆ aumentada
para um m5nimo de 50 % do peso dos aparelhos;
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os actuais produtores. Caso um produtor que opte por um
sistema individual nªo possa comprovar que cumpre a sua
responsabilidade relativamente a uma propor6ªo justa dos res5duos hist.ricos, deve contribuir para o financiamento de um
sistema alternativo.

Artigo 8.o
c) Relativamente a REEE que estejam abrangidos pela categoria
3 do anexo IA, com excep6ªo dos equipamentos que contenham tubos de raios cat.dicos, a taxa de valoriza6ªo serÆ
aumentada para um m5nimo de 75 % do peso dos aparelhos.
A percentagem de reutiliza6ªo e reciclagem de componentes, materiais e substHncias serÆ aumentada para um m5nimo
de 65 % do peso dos aparelhos;
d) Relativamente a lHmpadas de descarga de gÆs, a taxa de
reutiliza6ªo e reciclagem de componentes, materiais e substHncias atingirÆ um m5nimo de 80 % do peso das lHmpadas;
e) Relativamente a REEE que contenham tubos de raios cat.dicos, a taxa de valoriza6ªo serÆ aumentada para um m5nimo de 75 % do peso mØdio por aparelho. A percentagem
de reutiliza6ªo e reciclagem de componentes, materiais e
substHncias serÆ aumentada para um m5nimo de 70 % do
peso mØdio por aparelho.
3.
AtØ 31 de Dezembro de 2004 e nos termos do procedimento previsto no n.o 2 do artigo 14.o, serªo estabelecidas
normas de execu6ªo do controlo do cumprimento, pelos Estados-Membros, dos objectivos previstos no n.o 2 do presente
artigo.
4.
Com base em proposta da Comissªo, o Parlamento Europeu e o Conselho estabelecerªo objectivos em matØria de valoriza6ªo, reutiliza6ªo e reciclagem para os anos posteriores a
2008.

Financiamento de REEE provenientes de utilizadores nªo
particulares
Os Estados-Membros garantirªo que o financiamento dos custos de recolha, tratamento, valoriza6ªo e elimina6ªo em boas
condi6ıes ambientais dos res5duos de equipamentos elØctricos e
electr.nicos provenientes de nªo particulares seja garantido
atravØs de acordos entre o produtor e o utilizador do respectivo equipamento no momento da aquisi6ªo.

Artigo 9.o
Informa ªo aos utilizadores
1.
Os Estados-Membros garantirªo que sejam prestadas aos
utilizadores de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes de particulares as informa6ıes necessÆrias sobre:

a) Os sistemas de recolha e retoma ao seu dispor;

b) O seu papel em termos de contribui6ªo para a reutiliza6ªo,
reciclagem e outras formas de valoriza6ªo de res5duos de
equipamentos elØctricos e electr.nicos;

c) O significado do s5mbolo apresentado no anexo IV.

Artigo 7.o
Financiamento de REEE provenientes de particulares
1.
Os Estados-Membros garantirªo que os detentores de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes
de particulares possam, em conformidade com o disposto no
artigo 4.o, entregar esses res5duos sem encargos.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que os produtores, no
prazo de cinco anos ap.s a entrada em vigor da presente
directiva, assegurem o financiamento da recolha de res5duos
de equipamentos elØctricos e electr.nicos provenientes de particulares que sejam entregues nas instala6ıes de recolha criadas
ao abrigo do n.o 1 do artigo 4.o, bem como o tratamento,
valoriza6ªo e elimina6ªo em boas condi6ıes ambientais dos
res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos.
3.
O financiamento referido no n.o 2 pode ser efectuado
atravØs de sistemas colectivos ou individuais. Nªo haverÆ qualquer discrimina6ªo entre os produtores que optem por sistemas
colectivos ou sistemas individuais.
A responsabilidade pelo financiamento da gestªo de res5duos de
produtos colocados no mercado antes de expirado o prazo
referido no n.o 2 (res5duos hist.ricos) serÆ partilhada por todos

2.
Os Estados-Membros incentivarªo os consumidores a
contribuir para a recolha, tratamento e valoriza6ªo dos REEE.

3.
Com vista a atingir uma taxa elevada de recolha, os
Estados-Membros garantirªo que os produtores procedam a
uma marca6ªo adequada, atravØs do s5mbolo apresentado no
anexo IV, dos equipamentos elØctricos e electr.nicos que podem normalmente ser deitados nos caixotes do lixo ou em
meios similares de recolha de res5duos urbanos. Em casos excepcionais decorrentes da dimensªo ou fun6ªo dos produtos, o
s5mbolo serÆ impresso, se necessÆrio, na embalagem dos equipamentos elØctricos e electr.nicos.

Artigo 10.o
Informa ªo para instala ıes de tratamento
Os Estados-Membros garantirªo que os produtores forne6am,
na medida do necessÆrio para as instala6ıes de tratamento,
informa6ıes adequadas para identifica6ªo dos diferentes materiais e componentes de equipamentos elØctricos e electr.nicos,
bem como a localiza6ªo de substHncias e prepara6ıes perigosas
contidas nos equipamentos elØctricos e electr.nicos.
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Artigo 11.o

Artigo 14.o

Requisitos de informa ªo

ComitØ

1.
Os Estados-Membros fornecerªo A Comissªo informa6ıes,
com uma periodicidade anual, sobre as quantidades e categorias de equipamentos elØctricos e electr.nicos colocados no
mercado, recolhidos e reciclados nos Estados-Membros, tanto
em termos de nœmero como de peso.

1.
A Comissªo Ø assistida pelo comitØ criado pelo artigo
18.o da Directiva 75/442/CEE.

2.
Os Estados-Membros garantirªo que as informa6ıes previstas no n.o 1 sejam transmitidas A Comissªo atØ 1 de Janeiro
de 2007 e subsequentemente de trŒs em trŒs anos. As informa6ıes serªo fornecidas de acordo com um modelo que serÆ
adoptado no prazo de um ano ap.s a entrada em vigor da
presente directiva, em conformidade com o procedimento estabelecido no n.o 2 do artigo 14.o.

2.
Sempre que se remeta para o presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamenta6ªo estabelecido no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, de acordo com o disposto nos
seus artigos 7.o e 8.o.
3.
O per5odo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.
Artigo 15.o

Artigo 12.o

Transposi ªo

Obriga ªo de apresenta ªo de relatrios
11.o,

os Estados-Membros
Sem preju5zo do disposto no artigo
enviarªo, de trŒs em trŒs anos, um relat.rio A Comissªo sobre a
aplica6ªo da presente directiva. O relat.rio serÆ redigido com
base num questionÆrio ou num esquema elaborado pela Comissªo nos termos do procedimento estabelecido no artigo 6.o
da Directiva 91/692/CEE do Conselho (1), com vista A cria6ªo
de bases de dados sobre res5duos de equipamentos elØctricos e
electr.nicos e respectivo tratamento. O questionÆrio ou esquema serÆ enviado aos Estados-Membros seis meses antes
do in5cio do per5odo abrangido pelo relat.rio. O relat.rio
serÆ enviado A Comissªo no prazo de nove meses a contar
do termo do respectivo per5odo de trŒs anos.
O primeiro relat.rio abrangerÆ um per5odo de trŒs anos a
partir de 1 de Janeiro de 2006.
A Comissªo publicarÆ um relat.rio sobre a execu6ªo da presente directiva no prazo de nove meses ap.s a recep6ªo dos
relat.rios dos Estados-Membros.
Artigo 13.o

1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi6ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento A presente directiva atØ 30 de Junho de 2004
(18 meses ap.s a data de adop6ªo). Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.
2.
As disposi6ıes adoptadas pelos Estados-Membros incluirªo uma referŒncia A presente directiva ou serªo acompanhadas dessa referŒncia aquando da publica6ªo oficial. O modo
da referŒncia incumbe aos Estados-Membros.
3.
Os Estados-Membros informarªo a Comissªo de todas as
disposi6ıes legislativas, regulamentares e administrativas adoptadas no Hmbito da presente directiva.
Artigo 16.o
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Adapta ªo ao programa cientfico e tØcnico

Artigo 17.o

As altera6ıes necessÆrias para adaptar os anexos II, III e IV ao
progresso cient5fico e tØcnico serªo adoptadas nos termos do
procedimento referido no n.o 2 do artigo 14.o.

DestinatÆrios

(1) JO L 377 de 31.12.1991, p. 48.

Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO IA
Categorias de equipamentos elØctricos e electrnicos abrangidos pela presente directiva
1. Grandes electrodomØsticos
2. Pequenos electrodomØsticos
3. Equipamentos de tecnologias da informa6ªo e de telecomunica6ıes
4. Equipamentos de consumo
5. Equipamentos de ilumina6ªo
6. Ferramentas elØctricas e electr.nicas
7. Brinquedos
8. Sistemas de equipamentos mØdicos (com excep6ªo de todos os produtos implantados e infectados)
9. Instrumentos de monitoriza6ªo e controlo
10. Distribuidores automÆticos

ANEXO IB
Lista indicativa dos produtos abrangidos pelas categorias do anexo IA
1. Grandes electrodomØsticos
Grandes aparelhos de arrefecimento
Frigor5ficos
Congeladores
MÆquinas de lavar roupa
Secadores de roupa
MÆquinas de lavar loi6a
Aparelhos de cozinhar
Fogıes elØctricos
Placas de fogªo elØctricas
Microondas
Aparelhos de aquecimento
Aquecedores elØctricos
Ventoinhas elØctricas
Aparelhos de ar condicionado
2. Pequenos electrodomØsticos
Aspiradores
Aparelhos de limpeza de alcatifas
Ferros de engomar
Torradeiras
Fritadeiras
Moinhos de cafØ
Facas elØctricas
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MÆquinas de cafØ
Secadores de cabelo
Escovas de dentes
MÆquinas de barbear
Rel.gios
Balan6as
3. Equipamentos de tecnologias da informa ªo e de telecomunica ıes
Processamento centralizado de dados:
Macrocomputadores (mainframes)
Minicomputadores
Unidades de impressªo
Equipamentos informÆticos pessoais:
Computadores pessoais (CPU, rato, ecrª e teclado inclu5dos)
Computadores portÆteis «laptop» (CPU, rato, ecrª e teclado inclu5dos)
Computadores portÆteis «note-book»
Computadores portÆteis «note-pad»
Impressoras
Copiadoras
MÆquinas de escrever elØctricas e electr.nicas
Calculadoras de bolso e de secretÆria
Sistemas e terminais de utilizador
Fax
Telex
Telefones
Postos telef.nicos pœblicos
Telefones sem fios
Telefones celulares
Sistemas de atendimento automÆtico
4. Equipamentos de consumo
Aparelhos de rÆdio (rÆdios-despertadores, rÆdio-gravadores)
Aparelhos de televisªo
CHmaras de v5deo
Gravadores de v5deo
Gravadores de alta fidelidade
Amplificadores audio
Instrumentos musicais
5. Equipamentos de ilumina ªo
LuminÆrias
LHmpadas fluorescentes clÆssicas
LHmpadas fluorescentes compactas
LHmpadas de descarga de alta intensidade, incluindo lHmpadas de s.dio de alta pressªo e lHmpadas de haletos
metÆlicos
LHmpadas de s.dio de baixa pressªo
Outros equipamentos de ilumina6ªo
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6. Ferramentas elØctricas e electrnicas
Perfuradoras
Serras
MÆquinas de coser
7. Brinquedos
Conjuntos de comboios elØctricos ou de pistas de carros de corrida
Consolas de jogos de v5deo portÆteis
Jogos de v5deo
8. Sistemas de equipamentos mØdicos (com excep ªo de todos os produtos implantados e infectados)
Equipamentos de radioterapia
Equipamentos de cardiologia
Equipamentos de diÆlise
Ventiladores pulmonares
Equipamentos de medicina nuclear
Equipamentos de laborat.rio para diagn.stico in vitro
Analisadores
Congeladores
9. Instrumentos de monitoriza ªo e controlo
Detectores de incŒndios
Reguladores de aquecimento
Term.statos
10. Distribuidores automÆticos
Distribuidores automÆticos de bebidas quentes
Distribuidores automÆticos de garrafas ou latas quentes ou frias
Distribuidores automÆticos de produtos s.lidos
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ANEXO II
Tratamento selectivo de materiais e componentes de resduos de equipamentos elØctricos e electrnicos nos
termos do n.o 1 do artigo 5.o
1. No m5nimo, as substHncias, prepara6ıes e componentes a seguir indicados devem ser retirados de todos os res5duos
de equipamentos elØctricos e electr.nicos recolhidos separadamente:
P Condensadores com PCB
P Componentes contendo mercœrio, como interruptores
P Pilhas
P Placas de circuitos impressos
P Cartuchos de toner, l5quido e pastoso, bem como de toner de cor
P PlÆsticos contendo retardadores de chama bromados
P Res5duos de amianto
P Tubos de raios cat.dicos
P CFC, HCFC ou HFC
P LHmpadas de descarga de gÆs
P Ecrªs de cristais l5quidos com uma superf5cie superior a 100 cent5metros quadrados e todos os ecrªs retro-iluminados por lHmpadas de descarga de gÆs.
Estas substHncias, prepara6ıes e componentes devem ser eliminados ou valorizados em conformidade com o disposto
no artigo 4.o da Directiva 75/442/CEE do Conselho.
2. Os componentes a seguir enumerados dos res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos recolhidos separadamente devem ser tratados conforme indicado:
P Tubos de raios cat.dicos: o revestimento fluorescente deve ser retirado.
P Equipamentos contendo CFC, HCFC ou HFC: o CFC presente na espuma e no circuito de refrigera6ªo deve ser
devidamente extra5do e destru5do. O HCFC ou HFC presente na espuma e no circuito de refrigera6ªo deve ser
devidamente extra5do e destru5do ou reciclado.
P LHmpadas de descarga de gÆs: o mercœrio deve ser retirado.
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ANEXO III
Requisitos tØcnicos em conformidade com o n.o 3 do artigo 5.o
1. Locais para armazenamento de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos (sem preju5zo do disposto na
Directiva 1999/31/CE relativa A deposi6ªo de res5duos em aterros):
P Superf5cies impermeÆveis
P Revestimento A prova de intempØries.
2. Locais para tratamento de res5duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos:
P Balan6as para medi6ªo do peso dos res5duos tratados
P Superf5cies impermeÆveis e revestimentos estanques para Æreas adequadas
P Armazenamento adequado de pe6as sobresselentes desmontadas
P Contentores adequados para armazenamento de pilhas, condensadores com PCB/PCT e outros res5duos perigosos
P Equipamento para tratamento de Æguas, incluindo a Ægua da chuva.

ANEXO IV
Smbolo para marca ªo dos equipamentos elØctricos e electrnicos
O s5mbolo que indica a recolha separada de equipamentos elØctricos e electr.nicos Ø representado por um contentor de
lixo barrado com uma cruz, conforme indicado infra. O s5mbolo deve ser impresso de forma vis5vel, leg5vel e indelØvel.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa  restriªo do uso de determinadas substncias perigosas em equipamentos elØctricos e electrnicos
(2000/C 365 E/13)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 347 final  2000/0159(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Julho de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,

Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,

Considerando o seguinte:

(1) As disparidades entre as medidas legislativas ou administrativas adoptadas pelos Estados-Membros em matØria de
restri5ªo do uso de subst6ncias perigosas em equipamentos elØctricos e electr.nicos podem criar barreiras ao comØrcio e distor5ıes da concorrŒncia na Comunidade, podendo assim ter um impacto directo no estabelecimento e
funcionamento do mercado interno. Parece, por conseguinte, necessÆrio proceder : aproxima5ªo das legisla5ıes
dos Estados-Membros neste dom<nio.

(2) Os objectivos e princ<pios da pol<tica ambiental da Comunidade, sªo, nomeadamente, a preserva5ªo, a redu5ªo
e, tanto quanto poss<vel, a elimina5ªo da polui5ªo.

(3) Em 30 de Julho de 1996, a Comissªo adoptou uma Comunica5ªo sobre a AnÆlise da EstratØgia ComunitÆria para
a Gestªo dos Res<duos (1), que salienta a necessidade de
reduzir o teor de subst6ncias perigosas nos res<duos, indicando os potenciais benef<cios da adop5ªo de regras a
n<vel da Comunidade que limitem a presen5a dessas subst6ncias em produtos e processos de produ5ªo.

(4) A Resolu5ªo do Conselho de 25 de Janeiro de 1988 relativa a um programa de ac5ªo da Comunidade de com(1) COM(96) 399 final de 30.7.1996.

bate : polui5ªo do ambiente provocada pelo cÆdmio (2)
convida a Comissªo a desenvolver, sem demora, medidas
espec<ficas para tal programa. A saœde humana deve tambØm ser protegida, pelo que deve dar-se execu5ªo a uma
estratØgia global que restrinja, em particular, o uso de
cÆdmio e incentive a investiga5ªo de substitutos. A referida resolu5ªo salienta que a utiliza5ªo de cÆdmio deve ser
limitada aos casos em que nªo existem alternativas adequadas e mais seguras.
(5) Os dados dispon<veis indicam que as medidas de recolha,
tratamento, reciclagem e elimina5ªo de res<duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos (REEE), tal como estabelecidas na Directiva . . . do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa aos res<duos de equipamentos elØctricos
e electr.nicos, sªo necessÆrias para diminuir os problemas
da gestªo de res<duos relacionados com os metais pesados
em causa e com os retardadores de chama bromados, PBB
e PBDE. Todavia, apesar destas medidas, continuarªo a ser
introduzidas quantidades significativas de REEE nas actuais vias de elimina5ªo. Mesmo que os REEE sejam objecto de recolha separada e submetidos a processos de
reciclagem, Ø provÆvel que o seu teor em mercœrio, cÆdmio, chumbo, cr.mio VI, PBB e PBDE ponha em risco a
saœde ou o ambiente.
(6) Tendo em conta a viabilidade tØcnica e econ.mica, a
forma mais eficaz de garantir uma redu5ªo significativa
dos riscos para a saœde e o ambiente relacionados com
estas subst6ncias, que pode ser conseguida atravØs do
n<vel escolhido de protec5ªo na Comunidade, Ø a substitui5ªo dessas subst6ncias nos equipamentos elØctricos e
electr.nicos por materiais seguros ou mais seguros.
(7) As subst6ncias visadas na presente directiva foram bem
estudadas e avaliadas do ponto de vista cient<fico e tŒm
sido sujeitas a diferentes medidas, tanto a n<vel comunitÆrio como nacional.
(8) As medidas estatu<das pela presente directiva tŒm em
conta as orienta5ıes e recomenda5ıes internacionais existentes e baseiam-se na avalia5ªo da informa5ªo cient<fica e
tØcnica dispon<vel. As referidas medidas sªo necessÆrias
para atingir o n<vel escolhido de protec5ªo da saœde humana e animal e do ambiente, ponderados os riscos decorrentes para a Comunidade da nªo adop5ªo de medidas.
As referidas medidas serªo objecto de revisªo permanente
e, se necessÆrio, ajustadas de modo a tomar em conta os
dados cient<ficos e tØcnicos dispon<veis.
(2) JO C 30 de 4.2.1988, p. 1.
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(9) A presente directiva deve aplicar-se sem preju<zo das normas comunitÆrias sobre seguran5a e saœde e do direito
comunitÆrio especial de gestªo de res<duos, nomeadamente a Directiva 91/157/CEE do Conselho, de 18 de
Mar5o de 1991, relativa :s pilhas e acumuladores contendo determinadas matØrias perigosas (1), com a redac5ªo
que lhe foi dada pela Directiva 98/101/CE da Comissªo (2).
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3.
A presente directiva Ø aplicÆvel, sem preju<zo do direito
comunitÆrio da seguran5a e da saœde e do direito comunitÆrio
especial em matØria de gestªo de res<duos.
Artigo 3.o
Definiıes

(10) Deve ser tido em conta o desenvolvimento tØcnico de
equipamentos elØctricos e electr.nicos sem metais pesados, PBDE e PBB.
(11) As dispensas : exigŒncia de substitui5ªo devem ser concedidas nos casos em que a substitui5ªo nªo seja, do
ponto de vista cient<fico e tØcnico, poss<vel ou caso seja
provÆvel que os impactos negativos no ambiente e na
saœde causados pela substitui5ªo ultrapassem os benef<cios
para o homem, os animais e o ambiente decorrentes dessa
mesma substitui5ªo. A saœde e seguran5a dos utilizadores
de equipamentos elØctricos e electr.nicos tambØm nªo
devem ser postas em risco pela substitui5ªo de subst6ncias perigosas em equipamentos elØctricos e electr.nicos.
(12) Dado que as medidas necessÆrias para a aplica5ªo da
presente directiva sªo de 6mbito geral nos termos do
artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28
de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc<cio das
competŒncias de execu5ªo atribu<das : Comissªo (3), devem ser adoptadas atravØs do procedimento de regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o da referida decisªo,
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Fins
O fim da presente directiva Ø a aproxima5ªo das legisla5ıes dos
Estados-Membros em matØria de restri5ıes ao uso de subst6ncias perigosas em equipamentos elØctricos e electr.nicos e contribuir para uma valoriza5ªo e elimina5ªo, em boas condi5ıes
ambientais, dos res<duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos.
Artigo 2.o
´mbito
1.
A presente directiva Ø aplicÆvel relativamente a equipamentos elØctricos e electr.nicos abrangidos pelas categorias
definidas no anexo IA da Directiva . . . [relativa aos res<duos
de equipamentos elØctricos e electr.nicos.
2.
O artigo 4.o nªo Ø aplicÆvel relativamente a equipamentos
elØctricos e electr.nicos abrangidos pelas categorias 8, 9 e 10
do anexo IA da Directiva . . . [relativa aos res<duos de equipamentos elØctricos e electr.nicos].
(1) JO L 78 de 26.3.1991, p. 38.
(2) JO L 1 de 5.1.1999, p. 1.
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Para efeitos do disposto na presente directiva, entende-se por:

a) «Equipamentos elØctricos e electr.nicos», os equipamentos
que estªo dependentes de correntes elØctricas ou campos
electromagnØticos para trabalhar correctamente, bem como
os equipamentos para gera5ªo, transferŒncia e medi5ªo dessas correntes e campos, e destinados a utiliza5ªo com uma
tensªo nominal nªo superior a 1 000 Volt para corrente
alterna e 1 500 Volt para corrente cont<nua;

b) «Produtor», qualquer entidade que procede ao fabrico e
venda de equipamentos elØctricos e electr.nicos sob marca
pr.pria, : revenda, sob marca pr.pria, de equipamentos
produzidos por outros fornecedores ou : importa5ªo desses
equipamentos para um Estado-Membro enquanto actividade
profissional.
Artigo 4.o
Prevenªo
1.
Os Estados-Membros garantirªo que a utiliza5ªo de
chumbo, mercœrio, cÆdmio, cr.mio hexavalente, PBB e PBDE
em equipamentos elØctricos e electr.nicos seja substitu<da atØ 1
de Janeiro de 2008.
2.
O n.o 1 nªo Ø aplicÆvel :s aplica5ıes de chumbo, mercœrio, cÆdmio e cr.mio hexavalente enumeradas no anexo.
Artigo 5.o
Adaptaªo ao progresso cient(fico e tØcnico
1.
As altera5ıes necessÆrias para adoptar o anexo ao progresso cient<fico e tØcnico serªo adoptadas nos termos do procedimento referido no n.o 2 do artigo 7.o e com os seguintes
prop.sitos:

a) Fixar, conforme necessÆrio, os valores mÆximos de concentra5ªo atØ aos quais serÆ tolerada a presen5a das subst6ncias
referidas no n.o 1 do artigo 4.o em materiais e componentes
espec<ficos de equipamentos elØctricos e electr.nicos;

b) Isentar materiais e componentes de equipamentos elØctricos
e electr.nicos do disposto no n.o 1 do artigo 4.o caso seja
imprescind<vel, por questıes de ordem tØcnica ou cient<fica,
a utiliza5ªo nesses materiais e componentes das subst6ncias
a< referidas ou caso seja provÆvel que os impactos negativos
no ambiente e/ou na saœde decorrentes da sua substitui5ªo
ultrapassem os benef<cios ambientais da< resultantes;

19.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

c) Eliminar materiais e componentes de equipamentos elØctricos e electr.nicos do anexo, caso seja imprescind<vel a utiliza5ªo, nesses materiais e componentes, das subst6ncias
referidas no n.o 1 do artigo 4.o e desde que os impactos
negativos no ambiente e/ou na saœde decorrentes da sua
substitui5ªo nªo ultrapassem os poss<veis benef<cios ambientais da< resultantes.
2.
Antes de proceder : altera5ªo do anexo, nos termos do
n.o 1, a Comissªo consultarÆ os produtores de equipamentos
elØctricos e electr.nicos.
Artigo 6.o
Revisªo
AtØ 31 de Dezembro de 2003, a Comissªo procederÆ : revisªo
das medidas estatu<das na presente directiva, tomando em considera5ªo novos dados cient<ficos, conforme necessÆrio.
Artigo 7.o
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3.
O per<odo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø de trŒs meses.
Artigo 8.o
Transposiªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento : presente directiva atØ 30 de Junho de 2004
[18 meses ap.s a data de adop5ªo]. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.
2.
As disposi5ıes adoptadas pelos Estados-Membros incluirªo uma referŒncia : presente directiva ou serªo acompanhadas dessa referŒncia aquando da publica5ªo oficial. O modo
da referŒncia incumbe aos Estados-Membros.
3.
Os Estados-Membros informarªo a Comissªo de todas as
disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas adoptadas no 6mbito da presente directiva.

ComitØ

Artigo 9.o

1.
A Comissªo Ø assistida pelo comitØ criado pelo artigo
18.o da Directiva 75/442/CEE (1).
2.
Sempre que se remeta para o presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamenta5ªo estabelecido no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, de acordo com o disposto nos
seus artigos 7.o e 8.o.

Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 10.o
DestinatÆrios

(1)

Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.

JO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

ANEXO
Aplicaıes de chumbo, mercœrio, cÆdmio e crmio hexavalente isentas dos requisitos estabelecidos no parÆgrafo 4 do artigo 4.o
N Mercœrio em l6mpadas fluorescentes compactas que nªo ultrapasse 5 mg por l6mpada
N Mercœrio em l6mpadas fluorescentes clÆssicas que nªo ultrapasse 10 mg por l6mpada
N Mercœrio em l6mpadas nªo especificamente mencionadas no presente anexo
N Mercœrio em equipamentos de laborat.rio
N Chumbo como protec5ªo contra radia5ıes
N Chumbo no vidro de tubos de raios cat.dicos, l6mpadas elØctricas e l6mpadas fluorescentes
N Chumbo como um elemento de liga de a5o contendo atØ 0,3 % de chumbo em peso, alum<nio contendo atØ 0,4 %
de chumbo em peso, e como liga de cobre contendo atØ 4 % de chumbo em peso
N Chumbo em componentes electr.nicos de cer6mica
N Pxido de cÆdmio na superf<cie de cØlulas fotoelØctricas de selØnio
N Passiva5ªo por cÆdmio como anti-corrosivo em aplica5ıes espec<ficas
N CÆdmio, mercœrio e chumbo em l6mpadas cat.dicas ocas para espectroscopia de absor5ªo at.mica e outros
instrumentos para medi5ªo de metais pesados
N Cr.mio hexavalente como anti-corrosivo de sistemas de arrefecimento de a5o-carbono em frigor<ficos de absor5ªo.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro regulamentar
comum para as redes e servios de comunicaıes electrnicas
(2000/C 365 E/14)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 393 final  2000/0184(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 23 de Agosto de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,

vista no artigo 8.o da Directiva 90/387/CEE do Conselho,
de 28 de Junho de 1990, relativa D realiza7ªo do mercado
interno dos servi7os de telecomunica7ıes mediante a
oferta de uma rede aberta de telecomunica7ıes (4), com
a redac7ªo que lhe foi dada pela Directiva 97/51/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho (5). Apresentou ainda,
para consulta pœblica, uma sØrie de propostas para um
novo quadro regulamentar das infra-estruturas de comunica7ıes electr/nicas e servi7os conexos.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ/mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) O quadro regulamentar em vigor para as telecomunica7ıes foi bem sucedido na cria7ªo das condi7ıes de uma
concorrŒncia efectiva no sector das telecomunica7ıes durante a transi7ªo de uma situa7ªo de monop/lio para uma
situa7ªo de plena concorrŒncia.
(2) Em 10 de Mar7o de 1999, a Comissªo apresentou uma
comunica7ªo ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
ComitØ Econ/mico e Social e ao ComitØ das Regiıes
sobre a convergŒncia dos sectores das telecomunica7ıes,
dos meios de comunica7ªo social e das tecnologias da
informa7ªo e as suas implica7ıes na regulamenta7ªo :
Resultados da consulta pœblica sobre o Livro Verde (1).
(3) Em 10 de Novembro de 1999, a Comissªo apresentou
uma comunica7ªo ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao ComitØ Econ/mico e Social e ao ComitØ das Regiıes
sobre os pr/ximos passos na pol>tica de espectro de radiofrequŒncias : Resultados da consulta pœblica sobre o
Livro Verde (2).
(4) Em 10 de Novembro de 1999, a Comissªo apresentou
uma comunica7ªo ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao ComitØ Econ/mico e Social e ao ComitØ das Regiıes
: Para um novo quadro das infra-estruturas de comunica7ıes electr/nicas e servi7os conexos : AnÆlise das comunica7ıes : 1999 (3). Nessa comunica7ªo, a Comissªo
reexaminou o quadro regulamentar em vigor para as telecomunica7ıes, em conson@ncia com a obriga7ªo pre(1) COM(1999) 108 final.
(2) COM(1999) 538 final.
(3) COM(1999) 539 final.

(5) Em 26 de Abril de 2000, a Comissªo apresentou uma
comunica7ªo ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
ComitØ Econ/mico e Social e ao ComitØ das Regiıes
relativa aos resultados da consulta pœblica sobre a anÆlise
das comunica7ıes de 1999 e orienta7ıes para o novo
quadro regulamentar (6). A comunica7ªo resumia a consulta pœblica e estabelecia determinadas orienta7ıes essenciais para a prepara7ªo de um novo quadro para as infra-estruturas de comunica7ıes electr/nicas e servi7os conexos.
(6) O Conselho Europeu de Lisboa de 23-24 de Mar7o de
2000 real7ou as potencialidades que a passagem a uma
economia digital baseada no conhecimento oferece em
termos de crescimento, competitividade e cria7ªo de emprego. Concretamente, sublinhou a import@ncia, para as
empresas e cidadªos europeus, do acesso a uma infra-estrutura de comunica7ıes barata e de grande qualidade e a
uma vasta gama de servi7os.
(7) A convergŒncia dos sectores das telecomunica7ıes, meios
de comunica7ªo social e tecnologias da informa7ªo implica que todas as redes e servi7os de transmissªo sejam
abrangidos por um œnico quadro regulamentar. Este quadro regulamentar Ø formado pela presente directiva e por
quatro directivas espec>ficas, Directiva . . ./. . ./CE do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa D autoriza7ªo de
redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas), Directiva
. . ./. . ./CE do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa
ao acesso e interliga7ªo de redes de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos), Directiva . . ./. . ./CE do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores em matØria de redes
e servi7os de comunica7ıes electr/nicas), Directiva
. . ./. . ./CE do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa
ao tratamento de dados pessoais e protec7ªo da privacidade no sector das comunica7ıes electr/nicas), e ainda
pelo Regulamento (CE) n.o . . ./. . ./CE do Parlamento Europeu e do Conselho (relativo D oferta separada de acesso
D linha de assinante) (a seguir designadas por «medidas
(4) JO L 192 de 24.7.1990, p. 1.
(5) JO L 295 de 29.10.1997, p. 23.
(6) COM(2000) 239 final.

19.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

espec>ficas»). I necessÆrio separar a regulamenta7ªo da
transmissªo da regulamenta7ªo dos conteœdos. Assim,
este quadro nªo abrange os conteœdos dos servi7os fornecidos atravØs de redes de comunica7ıes electr/nicas
recorrendo a servi7os de comunica7ıes electr/nicas,
como conteœdos radiodifundidos, servi7os financeiros ou
determinados servi7os da sociedade da informa7ªo. Os
conteœdos dos programas de televisªo sªo abrangidos
pela Directiva 89/552/CEE do Conselho, de 3 de Outubro
de 1989, relativa D coordena7ªo de certas disposi7ıes
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas ao exerc>cio de actividades de radiodifusªo televisiva (1), com a redac7ªo que lhe foi dada pela
Directiva 97/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2). A separa7ªo entre a regulamenta7ªo da transmissªo e a regulamenta7ªo dos conteœdos nªo impede
que sejam tomadas em conta as liga7ıes existentes entre
elas.
(8) A presente directiva nªo abrange os equipamentos cobertos pela Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de Mar7o de 1999, relativa aos equipamentos de rÆdio e equipamentos terminais de telecomunica7ıes e ao reconhecimento mœtuo da sua conformidade (3), mas abrange os equipamentos de consumo utilizados na televisªo digital.
(9) Os servi7os da sociedade da informa7ªo sªo abrangidos
pela Directiva 2000/31/CE, de 8 de Junho de 2000, do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos legais dos servi7os da sociedade da informa7ªo, em
especial do comØrcio electr/nico, no mercado interno (4)
(Directiva relativa ao «comØrcio electr/nico»).
(10) Nos termos do disposto no artigo 14.o do Tratado, o
mercado interno compreende um espa7o sem fronteiras
internas no qual Ø assegurada a livre circula7ªo dos servi7os de comunica7ıes electr/nicas.
(11) De acordo com o princ>pio da separa7ªo dos poderes
legislativo e executivo, os Estados-Membros devem garantir a independŒncia da entidade reguladora nacional ou
entidades reguladoras nacionais, com vista a garantir a
imparcialidade das suas decisıes. Este requisito de independŒncia nªo prejudica a autonomia institucional e as
obriga7ıes constitucionais dos Estados-Membros ou o
princ>pio, estabelecido no artigo 295.o do Tratado, da
neutralidade no que respeita D legisla7ªo que nos Estados-Membros se aplica ao regime da propriedade. As entidades reguladoras nacionais devem dispor de todos os recursos necessÆrios em termos de pessoal, competŒncia e
meios financeiros para o desempenho das suas tarefas.
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pendente institu>do pelos Estados-Membros. O organismo
de recurso deve estar em condi7ıes de analisar os factos
em causa e a decisªo da entidade reguladora nacional deve
ser aplicada enquanto se aguarda o resultado do recurso.
Este procedimento de recurso nªo prejudica os direitos
das pessoas singulares ou colectivas nos termos da legisla7ªo nacional.

(13) As entidades reguladoras nacionais necessitam de recolher
informa7ıes junto dos operadores no mercado para desempenharem eficazmente as suas tarefas. PoderÆ ainda
ser necessÆrio recolher estas informa7ıes em nome da
Comissªo, para que esta cumpra as suas obriga7ıes previstas na legisla7ªo comunitÆria. Os pedidos de informa7ıes devem ser proporcionados e nªo devem impor encargos excessivos Ds empresas. As informa7ıes recolhidas
pelas entidades reguladoras nacionais devem estar publicamente dispon>veis, excepto as de caracter confidencial.
As entidades reguladoras nacionais devem ter os mesmos
direitos e obriga7ıes de confidencialidade em rela7ªo ao
interc@mbio de informa7ıes que uma «autoridade competente», para efeitos do Regulamento n.o 17 do Conselho,
de 6 de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execu7ªo dos artigos 85.o e 86.o do Tratado (5), com a œltima
redac7ªo que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1216/1999 (6).

(14) I importante que as entidades reguladoras nacionais consultem todas as partes interessadas sobre as decisıes propostas e tenham em conta os seus comentÆrios antes de
adoptarem uma decisªo final. Para que as decisıes a n>vel
nacional nªo tenham efeitos negativos no mercado œnico
ou noutros objectivos do Tratado, as entidades reguladoras
nacionais devem ainda notificar D Comissªo e Ds outras
entidades reguladoras nacionais determinados projectos de
decisªo, para que estas tenham a oportunidade de apresentar comentÆrios e que a Comissªo possa, eventualmente, exigir a altera7ªo ou a suspensªo dessas decisıes.
Este procedimento nªo prejudica o procedimento de notifica7ªo previsto na Directiva 98/34/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 22 de Junho de 1998 relativa
a um procedimento de informa7ªo no dom>nio das normas e regulamenta7ıes tØcnicas (7), com a redac7ªo que
lhe foi dada pela Directiva 98/48/CE (8), nem as prerrogativas da Comissªo previstas no Tratado respeitantes a
infrac7ıes D legisla7ªo comunitÆria.

(12) As partes devem ter o direito de recorrer das decisıes das
entidades reguladoras nacionais para um organismo inde-

(15) As entidades reguladoras nacionais devem ter um conjunto harmonizado de objectivos e princ>pios que servirªo
de base Ds suas ac7ıes. Estes devem ser os œnicos objectivos e princ>pios a reger as ac7ıes das entidades reguladoras nacionais no desempenho das suas tarefas no @mbito do presente quadro regulamentar.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

298 de 17.10.1989, p. 23.
202 de 30.7.1997, p. 60.
91 de 7.4.1999, p. 10.
178 de 17.7.2000, p. 1.

JO
JO
JO
JO

13 de 21.2.1962, p. 204/62.
L 148 de 15.6.1999, p. 5.
L 204 de 21.7.1998, p. 37.
L 217 de 5.8.1998, p. 18.
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(16) O espectro de radiofrequŒncias constitui um recurso essencial para os servi7os de comunica7ıes electr/nicas assentes em radiocomunica7ıes, devendo, na medida em
que esteja associado a estes servi7os, ser reservado e atribu>do pelas entidades reguladoras nacionais segundo critØrios transparentes, nªo discriminat/rios e objectivos. I
importante que a reserva e a atribui7ªo de espectro sejam
geridas tªo eficientemente quanto poss>vel, de modo a
equilibrar as necessidades em espectro de utiliza7ıes comerciais e nªo comerciais. O comØrcio secundÆrio de
espectro de radiofrequŒncias pode ser um meio eficaz
para aumentar a eficiŒncia na utiliza7ªo do espectro,
desde que existam salvaguardas suficientes para proteger
o interesse pœblico, nomeadamente a garantia de transparŒncia e a supervisªo regulamentar destas transac7ıes.
A Decisªo . . . do Parlamento Europeu e do Conselho
(relativa a um quadro regulamentar para uma pol>tica
do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade) estabelece um quadro para a harmoniza7ªo do espectro de
radiofrequŒncias, devendo todas as ac7ıes tomadas nos
termos da presente directiva procurar facilitar os trabalhos
no @mbito daquela decisªo.

(17) O acesso aos recursos de numera7ªo com base em critØrios transparentes, objectivos e nªo discriminat/rios Ø essencial para que as empresas concorram no sector das
comunica7ıes electr/nicas. As entidades reguladoras nacionais devem gerir todos os elementos dos planos nacionais de numera7ªo, incluindo os c/digos de pontos utilizados no endere7amento de redes. A Comissªo deve proceder, sempre que necessÆrio, D harmoniza7ªo dos recursos de numera7ªo na Comunidade, fazendo uso dos seus
poderes executivos. O acesso dos utilizadores finais a todos os recursos de numera7ªo na Comunidade constitui
uma prØ-condi7ªo essencial para o mercado œnico. Incluem-se aqui nœmeros verdes, nœmeros de tarifa majorada e outros nœmeros nªo geogrÆficos, excepto nos casos
em que o assinante chamado tenha decidido limitar, por
motivos comerciais, o acesso a partir de determinadas
Æreas geogrÆficas. As tarifas aplicÆveis Ds partes que efectuam chamadas fora do Estado-Membro em causa nªo sªo
necessariamente idŒnticas Ds aplicÆveis Ds partes que efectuam chamadas nesse Estado-Membro. As necessidades da
Europa em numera7ªo, a necessidade da oferta de servi7os
pan-europeus e novos servi7os e ainda a mundializa7ªo e
sinergia do mercado das comunica7ıes electr/nicas exigem que a Comunidade harmonize as posi7ıes nacionais,
em conformidade com o disposto no Tratado, nas organiza7ıes e f/runs internacionais onde sªo tomadas decisıes sobre numera7ªo.

(18) Devem ser criados procedimentos expeditos e nªo discriminat/rios para a concessªo de direitos de passagem, a
fim de garantir as condi7ıes de uma concorrŒncia leal e
efectiva. O disposto na presente directiva nªo prejudica as
leis nacionais que regem as expropria7ıes.

(19) A partilha de recursos pode apresentar vantagens em termos de ordenamento urbano, saœde pœblica e ambiente,
devendo ser encorajada pelas entidades reguladoras nacionais, com base em acordos voluntÆrios. A partilha obri-
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gat/ria de recursos pode justificar-se em determinadas
circunst@ncias, mas s/ deve ser imposta Ds empresas
ap/s uma vasta consulta pœblica.

(20) Sªo necessÆrias obriga7ıes ex ante em determinadas circunst@ncias, para garantir o desenvolvimento de um mercado concorrencial. A defini7ªo de poder de mercado
significativo constante da Directiva 97/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Junho de 1997,
relativa D interliga7ªo no sector das telecomunica7ıes com
o objectivo de assegurar o servi7o universal e a interoperabilidade atravØs da aplica7ªo dos princ>pios da oferta de
rede aberta (ORA) (1), com a redac7ªo que lhe foi dada
pela Directiva 98/61/CE (2), revelou-se eficaz na fase inicial da abertura do mercado enquanto limiar para as obriga7ıes ex ante, mas deve agora ser adaptada a mercados
mais complexos e din@micos. Por esta razªo, a defini7ªo
utilizada na directiva Ø agora alterada de modo a basear-se
no conceito de posi7ªo dominante, tal como definido na
jurisprudŒncia do Tribunal de Justi7a e do Tribunal de
Primeira Inst@ncia das Comunidades Europeias. Com excep7ªo de outros casos em que estªo previstas em obriga7ıes internacionais assumidas pela Comunidade e seus
Estados-Membros, as obriga7ıes regulamentares ex ante
que visam garantir uma concorrŒncia efectiva justificam-se apenas para as empresas que financiaram infra-estruturas com base em direitos especiais ou exclusivos em
Æreas onde existam barreiras legais, tØcnicas ou econ/micas D entrada no mercado, nomeadamente para a constru7ªo de infra-estruturas de rede, ou que sªo entidades
integradas verticalmente que possuem ou exploram infra-estruturas de rede para fornecer servi7os a clientes e fornecem ainda servi7os atravØs dessas infra-estruturas, Ds
quais os seus concorrentes necessitam for7osamente de
ter acesso.

(21) I essencial que tais obriga7ıes regulamentares sejam impostas apenas nos casos em que nªo existe concorrŒncia
efectiva e em que as solu7ıes ao abrigo da legisla7ªo
nacional e comunitÆria da concorrŒncia nªo sejam suficientes para fazer face ao problema. Assim, Ø necessÆrio
que a Comissªo elabore orienta7ıes a n>vel comunitÆrio
que as entidades reguladoras nacionais devem seguir na
avalia7ªo da existŒncia de uma concorrŒncia efectiva num
dado mercado e de um poder de mercado significativo.
Estas orienta7ıes incidirªo tambØm na questªo dos novos
mercados, onde o l>der de facto do mercado terÆ, muito
provavelmente, uma parte substancial do mercado, mas
nªo deve ser sujeito a obriga7ıes inadequadas. As entidades reguladoras nacionais devem cooperar entre si nos
casos em que se conclua que o mercado relevante Ø transnacional.

(22) A Comunidade e os Estados-Membros assumiram compromissos relativos a normas e ao quadro regulamentar
das redes e servi7os de telecomunica7ıes na Organiza7ªo
Mundial do ComØrcio.
(1) JO L 199 de 26.7.1997, p. 32.
(2) JO L 268 de 3.10.1998, p. 37.
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(23) A normaliza7ªo deve continuar a ser um processo conduzido essencialmente pelo mercado. No entanto, poderÆ
haver ainda situa7ıes em que se justifica exigir o respeito
de normas especificadas a n>vel comunitÆrio, para garantir
a interoperabilidade no mercado œnico. A n>vel nacional,
os Estados-Membros estªo sujeitos ao disposto na Directiva 98/34/CE. A Directiva 95/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa
D utiliza7ªo de normas para a transmissªo de sinais de
televisªo (1), nªo impunha requisitos relativos a um sistema ou servi7o espec>fico de transmissªo de sinais de
televisªo digital. AtravØs do Grupo de Radiodifusªo V>deo
Digital, os actores no mercado europeu desenvolveram
uma fam>lia de sistemas de transmissªo de sinais de televisªo que foram normalizados pelo Instituto Europeu de
Normaliza7ªo das Telecomunica7ıes (ETSI) e se tornaram
recomenda7ıes da Uniªo Internacional das Telecomunica7ıes.

(24) Em caso de lit>gio entre empresas num Estado-Membro,
num dom>nio abrangido pela presente directiva ou pelas
medidas espec>ficas, a parte lesada deve poder recorrer D
entidade reguladora nacional para a sua resolu7ªo. As
entidades reguladoras nacionais devem estar em condi7ıes
de impor uma solu7ªo Ds partes em lit>gio.

(25) Para alØm do direito de recurso previsto na legisla7ªo
nacional ou comunitÆria, Ø necessÆrio um procedimento
simples para resolver lit>gios transfronteiras que excedam
a competŒncia de uma entidade reguladora nacional. Tal
procedimento, a iniciar a pedido de uma das partes em
lit>gio, mas com o acordo de todas as partes, deve ser
expedito, pouco dispendioso e transparente. Caso a Comissªo decida criar um grupo de trabalho que a assista na
resolu7ªo de lit>gios transfronteiras, deve assegurar-se de
que os membros do grupo sejam independentes das partes em lit>gio.
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garantir uma aplica7ªo uniforme da presente directiva e
das medidas espec>ficas, para que haja coerŒncia entre os
Estados-Membros. Poderªo ser criados grupos de peritos
para analisar questıes espec>ficas, como a protec7ªo dos
consumidores.
(29) As disposi7ıes da presente directiva devem ser revistas
periodicamente, nomeadamente para decidir da eventual
necessidade de altera7ıes D luz da evolu7ªo tecnol/gica ou
do mercado.
(30) Em conformidade com o disposto no artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras de exerc>cio das competŒncias de execu7ªo atribu>das D Comissªo (3), as medidas para a execu7ªo da presente directiva devem ser adoptadas nos termos do procedimento consultivo previsto no artigo 3.o
daquela decisªo ou do procedimento de regulamenta7ªo
previsto no artigo 5.o daquela decisªo, consoante os casos.
(31) De acordo com os princ>pios da subsidiariedade e da
proporcionalidade, referidos no artigo 5.o do Tratado, o
objectivo de um quadro harmonizado para a regulamenta7ªo dos servi7os de comunica7ıes electr/nicas, redes de
comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos, nªo podendo ser devidamente alcan7ado pelos Estados-Membros,
em razªo da dimensªo e dos efeitos da ac7ªo, serÆ mais
bem realizado pela Comunidade. A presente directiva restringe-se ao m>nimo necessÆrio para alcan7ar aquele objectivo, nªo indo alØm do necessÆrio para tal fim.
(32) As directivas e decisıes a seguir indicadas devem ser revogadas:
: Directiva 90/387/CEE;
: Decisªo 91/396/CEE do Conselho, de 29 de Julho de
1991, relativa D cria7ªo de um nœmero de telefone de
emergŒncia œnico europeu (4);

(26) O ComitØ ORA, institu>do nos termos do artigo 9.o da
Directiva 90/387/CEE, e o ComitØ Licenciamento, institu>do nos termos do artigo 14.o da Directiva 97/13/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Abril de
1997, relativa a um quadro comum para autoriza7ıes
gerais e licen7as individuais no dom>nio dos servi7os
das telecomunica7ıes (2), devem ser substitu>dos por um
œnico comitØ.

: Directiva 92/44/CEE do Conselho, de 5 de Junho de
1992, relativa D aplica7ªo da oferta de uma rede
aberta Ds linhas alugadas (5); com a œltima redac7ªo
que lhe foi dada pela Decisªo 98/80/CE da Comissªo (6);

(27) As entidades reguladoras nacionais e as autoridades nacionais de concorrŒncia devem ter o direito de trocar
informa7ıes, com vista a uma coopera7ªo plena.

: Directiva 95/47/CE;

: Decisªo 92/264/CEE do Conselho, de 11 de Maio de
1992, relativa D harmoniza7ªo do indicativo telef/nico
de acesso internacional na Comunidade (7);

: Directiva 97/13/CE;
: Directiva 97/33/CE;

(28) Deve ser institu>do um grupo de alto n>vel constitu>do
pelas entidades reguladoras nacionais. A principal fun7ªo
deste grupo consistirÆ em assistir a Comissªo na tarefa de
(1) JO L 281 de 23.11.1995, p. 51.
(2) JO L 117 de 7.5.1997, p. 15.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

184 de 17.7.1999, p. 23.
217 de 6.8.1991, p. 31.
165 de 19.6.1992, p. 27.
14 de 20.1.1998, p. 27.
137 de 20.5.1992, p. 21.
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: Directiva 97/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa ao tratamento de dados pessoais e D protec7ªo da privacidade
no sector das telecomunica7ıes (1);
: Directiva 98/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 1998, relativa D aplica7ªo
da oferta de rede aberta (ORA) D telefonia vocal e ao
servi7o universal de telecomunica7ıes num ambiente
concorrencial (2),
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:
CAP˝TULO I
´MBITO, OBJECTIVO E DEFINI˙*ES

Artigo 1.o
´mbito e objectivo
1.
A presente directiva estabelece um quadro harmonizado
para a regulamenta7ªo dos servi7os de comunica7ıes electr/nicas, redes de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos.
Estabelece os deveres das entidades reguladoras nacionais e fixa
um conjunto de procedimentos com vista D aplica7ªo harmonizada do quadro regulamentar em toda a Comunidade.
2.
A presente directiva e as medidas espec>ficas nªo afectam
as obriga7ıes impostas pela legisla7ªo nacional conforme com
a legisla7ªo comunitÆria ou pela legisla7ªo comunitÆria no que
respeita a servi7os fornecidos atravØs de redes e servi7os de
comunica7ıes electr/nicas.
3.
A presente directiva nªo afecta o disposto na Directiva
1999/5/CE.
Artigo 2.o
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mitidos atravØs de redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas;
c) «Rede de comunica7ıes pœblicas», rede de comunica7ıes
electr/nicas utilizada no todo ou essencialmente para a
oferta de servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente dispon>veis;
d) «Recursos conexos», recursos associados a uma rede de comunica7ıes electr/nicas e/ou a um servi7o de comunica7ıes
electr/nicas aos quais Ø necessÆrio ter acesso para a oferta,
em concorrŒncia e igualdade de condi7ıes, de servi7os de
comunica7ıes electr/nicas;
e) «Entidade reguladora nacional», organismo ou organismos
encarregados por um Estado-Membro de desempenhar as
tarefas de regulamenta7ªo previstas na presente directiva e
nas medidas espec>ficas;
f) «Utilizador», pessoa singular ou colectiva que utiliza ou pede
servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente dispon>veis;
g) «Consumidor», pessoa singular que utiliza um servi7o de
comunica7ıes electr/nicas publicamente dispon>vel para
fins nªo comerciais, nªo empresariais ou nªo profissionais;
h) «Servi7o universal», conjunto de servi7os, definidos na Directiva . . ./. . ./CE (relativa ao servi7o universal e aos direitos
dos utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas), com qualidade especificada, dispon>veis
para todos os utilizadores, independentemente da sua localiza7ªo geogrÆfica e, em fun7ªo das condi7ıes espec>ficas
nacionais, a um pre7o acess>vel;

Definiıes
Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «Rede de comunica7ıes electr/nicas», sistemas de transmissªo e, se for o caso, equipamentos de comuta7ªo ou
encaminhamento e outros recursos que permitem transmitir
sinais atravØs de fios, radioliga7ıes, meios /pticos ou ainda
outros meios electromagnØticos, incluindo redes de satØlites,
redes terrestres fixas (com comuta7ªo de circuitos ou de
pacotes, incluindo a Internet) e m/veis, redes utilizadas na
radiodifusªo sonora e televisiva e redes de televisªo por
cabo, independentemente do tipo de informa7ªo transportada;

i) «Assinante», pessoa singular ou colectiva que Ø parte num
contrato com um fornecedor de servi7os de comunica7ıes
electr/nicas publicamente dispon>veis para a presta7ªo desses servi7os;
j) «Medidas espec>ficas», Directiva . . ./. . ./CE (relativa D autoriza7ªo de redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas),
Directiva . . ./. . ./CE (relativa ao acesso e interliga7ªo de
redes de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos), Directiva . . ./. . ./CE (relativa ao servi7o universal e aos direitos
dos utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas), Directiva . . ./. . ./CE (relativa ao tratamento de dados pessoais e protec7ªo da privacidade no
sector das comunica7ıes electr/nicas) e Regulamento (CE)
n.o. . ./. . . (relativo D oferta separada de acesso D linha de
assinante);

b) «Servi7o de comunica7ıes electr/nicas», servi7o fornecido
mediante remunera7ªo que consiste, no todo ou essencialmente, na transmissªo e encaminhamento de sinais em redes de comunica7ıes electr/nicas, incluindo servi7os de telecomunica7ıes e servi7os de transmissªo em redes utilizadas para radiodifusªo, mas excluindo servi7os que fornecem
: ou exercem controlo editorial sobre : conteœdos trans-

k) «ComitØ das Comunica7ıes», comitØ institu>do nos termos
do artigo 19.o;

(1) JO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
(2) JO L 101 de 1.4.1998, p. 24.

l) «Grupo de Alto N>vel das Comunica7ıes», grupo institu>do
nos termos do artigo 21.o.
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CAP˝TULO II
ENTIDADES REGULADORAS NACIONAIS

Artigo 3.o
Entidades reguladoras nacionais
1.
Os Estados-Membros garantirªo que cada uma das tarefas
atribu>das Ds entidades reguladoras nacionais nos termos da
presente directiva e das medidas espec>ficas seja realizada por
um organismo competente.

2.
Os Estados-Membros assegurarªo a independŒncia das
entidades reguladoras nacionais, garantindo que estas serªo
juridicamente distintas e funcionalmente independentes de todas as organiza7ıes que fornecem redes, equipamentos ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas. Os Estados-Membros que
mantenham a propriedade ou o controlo de empresas que
fornecem redes e/ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas
garantirªo uma separa7ªo estrutural plena e efectiva entre a
fun7ªo de regulamenta7ªo e as actividades ligadas D propriedade ou controlo.

3.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais exer7am os seus poderes de modo imparcial e
transparente.

4.
Os Estados-Membros publicarªo, de modo facilmente
acess>vel, as tarefas que incumbem Ds entidades reguladoras
nacionais, nomeadamente quando tais tarefas sªo atribu>das a
dois ou mais organismos. Os Estados-Membros publicarªo
ainda os procedimentos de consulta e coopera7ªo entre aquelas
entidades e entre aquelas entidades e as autoridades nacionais
responsÆveis pela aplica7ªo da legisla7ªo da concorrŒncia e as
autoridades nacionais responsÆveis pela aplica7ªo da legisla7ªo
respeitante aos consumidores, em questıes de interesse comum. Os Estados-Membros garantirªo que nªo haverÆ sobreposi7ıes nas tarefas das referidas entidades.

5.
As entidades reguladoras nacionais e as autoridades nacionais da concorrŒncia terªo o direito de trocar informa7ıes.
Para facilitar a coopera7ªo e o interc@mbio de informa7ıes, as
entidades reguladoras nacionais terªo os mesmos direitos e
obriga7ıes de confidencialidade em rela7ªo ao interc@mbio de
informa7ıes que uma «autoridade competente», para efeitos do
Regulamento n.o 17.

6.
Os Estados-Membros notificarªo D Comissªo todas as entidades reguladoras nacionais Ds quais foram atribu>das tarefas
no @mbito da presente directiva e das medidas espec>ficas, bem
como as respectivas responsabilidades.
Artigo 4.o
Direito de recurso
1.
Os Estados-Membros garantirªo a existŒncia de um mecanismo a n>vel nacional atravØs do qual um utilizador ou uma
empresa que oferece redes e/ou servi7os de comunica7ıes elec-
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tr/nicas possa interpor recurso contra uma decisªo de uma
entidade reguladora nacional junto de um organismo que seja
independente do governo e da entidade reguladora nacional em
causa. O organismo de recurso deve poder examinar nªo apenas o procedimento com base no qual a decisªo foi tomada,
mas tambØm os factos em causa. AtØ estar conclu>do o processo de recurso, Ø aplicÆvel a decisªo da entidade reguladora
nacional.

2.
Os Estados-Membros garantirªo a aplica7ªo efectiva das
decisıes tomadas pelos organismos de recurso.

3.
Caso o organismo de recurso nªo tenha natureza judicial,
serªo sempre fornecidas por escrito as razıes da decisªo. Nestes casos, a decisªo deve ainda estar sujeita a ser revista por um
tribunal.

4.
Os membros do organismo de recurso serªo nomeados e
cessarªo as suas fun7ıes em condi7ıes idŒnticas Ds dos magistrados no que respeita D autoridade responsÆvel pela sua nomea7ªo, per>odo do mandato e exonera7ªo. Pelo menos o
membro que preside ao organismo de recurso terÆ qualifica7ıes jur>dicas e profissionais idŒnticas Ds dos magistrados. O
organismo de recurso tomarÆ as suas decisıes segundo um
procedimento em que ambas as partes sªo ouvidas e as suas
decisıes serªo, por meios a determinar por cada Estado-Membro, legalmente vinculativas.

Artigo 5.o
Fornecimento de informaıes
1.
Os Estados-Membros garantirªo que as empresas que fornecem redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas forne7am
todas as informa7ıes necessÆrias para que as entidades reguladoras nacionais assegurem a conformidade com a legisla7ªo
comunitÆria. As informa7ıes pedidas pela entidade reguladora
nacional serªo proporcionadas face D realiza7ªo da tarefa. A
entidade reguladora nacional deve fundamentar o pedido de
informa7ıes.

2.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais forne7am D Comissªo, a pedido desta, as informa7ıes necessÆrias para que a Comissªo desempenhe as
suas tarefas previstas no Tratado. As informa7ıes pedidas
pela Comissªo serªo proporcionadas face D realiza7ªo daquelas
tarefas. Se for o caso, a Comissªo porÆ as informa7ıes comunicadas a uma entidade reguladora nacional D disposi7ªo de
outra entidade da mesma natureza no mesmo ou noutro Estado-Membro. Caso as informa7ıes tenham sido apresentadas
como confidenciais, a Comissªo e as entidades reguladoras
nacionais em causa manterªo a sua confidencialidade.

3.
Os Estados-Membros assegurarªo que, em conformidade
com as regras nacionais relativas ao acesso pœblico Ds informa7ıes e respeitando as regras comunitÆrias e nacionais relativas
ao sigilo comercial, as entidades reguladoras nacionais publiquem as referidas informa7ıes na medida em que tal contribua para um mercado aberto e concorrencial.

C 365 E/204

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

19.12.2000

4.
As entidades reguladoras nacionais publicarªo as condi7ıes de acesso pœblico Ds informa7ıes como referido no n.o 3,
incluindo orienta7ıes e procedimentos pormenorizados para a
obten7ªo desse acesso. Qualquer decisªo de recusa de acesso Ds
informa7ıes serÆ fundamentada e tornada pœblica.

6.
As eventuais omissıes, por parte da Comissªo, de ac7ıes
nos termos dos n.os 4 e 5 nªo prejudicarªo ou limitarªo de
algum modo os seus direitos no @mbito do artigo 226.o do
Tratado, no que respeita a qualquer decisªo ou medida de uma
entidade reguladora nacional.

Artigo 6.o

CAP˝TULO III

Mecanismo de consulta e transparŒncia

DEVERES DAS ENTIDADES REGULADORAS NACIONAIS

1.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais, quando tencionam tomar medidas em conformidade com a presente directiva ou com as medidas espec>ficas, proporcionem Ds partes interessadas a possibilidade de
apresentarem comentÆrios num prazo razoÆvel. As entidades
reguladoras nacionais publicarªo os seus procedimentos de
consulta nacional.

2.
Sempre que uma entidade reguladora nacional tencione
tomar medidas nos termos do artigo 8.o ou dos n.os 4 e 5 do
artigo 14.o da presente directiva ou do n.o 2 do artigo 8.o da
Directiva . . ./. . ./CE (relativa ao acesso e interliga7ªo de redes
de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos), comunicarÆ
o projecto de medida D Comissªo e Ds entidades reguladoras
nacionais dos outros Estados-Membros, juntamente com a sua
fundamenta7ªo. As entidades reguladoras nacionais podem
apresentar comentÆrios D entidade reguladora nacional em
causa durante o per>odo de consulta determinado de acordo
com o disposto no n.o 1.

3.
A entidade reguladora nacional em causa tomarÆ na mÆxima conta os comentÆrios das outras entidades reguladoras
nacionais e comunicarÆ sem demora D Comissªo o projecto
de medida resultante.

4.
A medida entrarÆ em vigor um mŒs ap/s a data da
comunica7ªo D Comissªo, a menos que a Comissªo notifique
a entidade reguladora nacional em causa de que tem sØrias
dœvidas quanto D compatibilidade da medida com a legisla7ªo
comunitÆria, nomeadamente o disposto no artigo 7.o. Nestes
casos, a medida nªo entrarÆ em vigor durante um per>odo
suplementar de dois meses. Durante este per>odo, a Comissªo
tomarÆ uma decisªo final e, se necessÆrio, exigirÆ que a entidade reguladora nacional em causa altere ou retire o projecto
de medida. Se a Comissªo nªo tomar uma decisªo durante o
referido per>odo, o projecto de medida pode ser adoptado pela
entidade reguladora nacional.

5.
Em circunst@ncias excepcionais, caso uma entidade reguladora nacional considere que Ø urgente tomar medidas, em
derroga7ªo do procedimento previsto nos n.os 1 a 4 e para
salvaguardar a concorrŒncia e proteger os interesses dos utilizadores, poderÆ adoptar medidas imediatamente. ComunicarÆ,
sem demora, as referidas medidas, devidamente fundamentadas,
D Comissªo e Ds outras entidades reguladoras nacionais. A
Comissªo verificarÆ a compatibilidade destas medidas com a
legisla7ªo comunitÆria, nomeadamente o disposto no artigo
7.o. Se necessÆrio, a Comissªo exigirÆ que a entidade reguladora
nacional altere ou anule aquelas medidas.

Artigo 7.o
Objectivos pol4ticos e princ4pios de regulamentaªo
1.
Os Estados-Membros garantirªo que, no desempenho das
tarefas de regulamenta7ªo especificadas na presente directiva e
nas medidas espec>ficas, as entidades reguladoras nacionais tomem todas as medidas razoÆveis destinadas exclusivamente a
alcan7ar os objectivos fixados nos n.os 2, 3 e 4. Tais medidas
serªo proporcionadas face Dqueles objectivos.
Os Estados-Membros garantirªo que, no desempenho das tarefas de regulamenta7ªo especificadas na presente directiva e nas
medidas espec>ficas, nomeadamente as destinadas a assegurar
uma concorrŒncia leal, as entidades reguladoras nacionais tomem na mÆxima conta a necessidade de a regulamenta7ªo ser
tecnologicamente neutra, ou seja, de esta nªo impor a : ou
discriminar em favor da : utiliza7ªo de um determinado tipo
de tecnologia.
2.
As entidades reguladoras nacionais promoverªo um mercado aberto e concorrencial das redes de comunica7ıes electr/nicas, servi7os de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos:
a) Garantindo que os utilizadores obtenham os mÆximos benef>cios em termos de escolha, pre7o, qualidade e rela7ªo
custo-benef>cio;
b) Garantindo que nªo haja distor7ıes ou restri7ıes da concorrŒncia no sector das comunica7ıes electr/nicas;
c) Encorajando investimentos eficientes nas infra-estruturas; e
d) Garantindo a reserva e atribui7ªo eficientes de espectro de
radiofrequŒncias.
3.
As entidades reguladoras nacionais contribuirªo para o
desenvolvimento do mercado interno:
a) Eliminando os obstÆculos ainda existentes D oferta de redes
de comunica7ıes electr/nicas, recursos conexos e servi7os
de comunica7ıes electr/nicas a n>vel europeu;
b) Encorajando a cria7ªo e desenvolvimento de redes transeuropeias e a interoperabilidade de servi7os pan-europeus; e
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c) Garantindo que, em circunst@ncias similares, nªo haverÆ
discrimina7ªo no tratamento de empresas que oferecem redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas.
4.
As entidades reguladoras nacionais promoverªo os interesses dos cidadªos europeus:
a) Garantindo que todos os cidadªos disponham de acesso
econ/mico a um servi7o universal especificado na Directiva
2000/. . ./CE (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos
utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes
electr/nicas);
b) Garantindo um elevado n>vel de protec7ªo aos consumidores nas suas rela7ıes com os fornecedores, nomeadamente
garantindo a disponibilidade de procedimentos de resolu7ªo
de lit>gios simples e econ/micos;
c) Garantindo um elevado n>vel de protec7ªo dos dados pessoais e da privacidade;
d) Exigindo transparŒncia nas tarifas e condi7ıes de utiliza7ªo
dos servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente dispon>veis; e
e) Respondendo Ds necessidades de grupos sociais espec>ficos,
nomeadamente utilizadores com deficiŒncias.
Artigo 8.o
Gestªo do espectro de radiofrequŒncias
1.
Os Estados-Membros garantirªo uma gestªo eficaz do
espectro de radiofrequŒncias para os servi7os de comunica7ıes
electr/nicas no seu territ/rio. Assegurarªo que a reserva e
atribui7ªo de espectro de radiofrequŒncias pelas entidades reguladoras nacionais se baseie em critØrios objectivos, transparentes, nªo-discriminat/rios e proporcionados.
2.
As entidades reguladoras nacionais promoverªo a harmoniza7ªo da utiliza7ªo do espectro de radiofrequŒncias em toda
a Comunidade, como resposta D necessidade de garantir a sua
utiliza7ªo eficaz e eficiente.
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nais garantirªo que as partes interessadas tomem conhecimento
da inten7ªo de venda de direitos de utiliza7ªo de espectro de
radiofrequŒncias, de modo a terem a oportunidade de apresentar uma oferta para esses direitos de utiliza7ªo. As entidades
reguladoras nacionais garantirªo que a concorrŒncia nªo seja
distorcida como resultado de transac7ıes deste tipo. Nos casos
em que a utiliza7ªo do espectro de radiofrequŒncias tenha sido
harmonizada atravØs da Decisªo 2000/. . ./CE (relativa a um
quadro regulamentar para a pol>tica do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade) ou de outras medidas comunitÆrias, a
referida comercializa7ªo nªo conduzirÆ a uma mudan7a na
utiliza7ªo daquele espectro de radiofrequŒncias.
6.
As decisıes de atribui7ªo de direitos de utiliza7ªo do
espectro ficam sujeitas ao procedimento previsto no artigo 6.o.
Artigo 9.o
Numeraªo e atribuiªo de nomes e endereos
1.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais controlem a reserva e atribui7ªo de todos os
recursos nacionais de numera7ªo, bem como a gestªo do plano
nacional de numera7ªo. Os Estados-Membros garantirªo a
oferta de nœmeros e de sØries de nœmeros adequados para
todos os servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente
dispon>veis.
2.
As entidades reguladoras nacionais garantirªo que os planos e procedimentos de numera7ªo sejam aplicados de modo a
garantir um tratamento idŒntico a todos os fornecedores de
servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente dispon>veis. Concretamente, os Estados-Membros garantirªo que uma
empresa D qual foi atribu>da uma sØrie de nœmeros nªo farÆ
discrimina7ªo contra outros fornecedores de servi7os de comunica7ıes electr/nicas no que respeita Ds sequŒncias de nœmeros
utilizadas para o acesso aos servi7os destes.
3.
Os Estados-Membros garantirªo que os planos nacionais
de numera7ªo, bem como os subsequentes aditamentos ou
altera7ıes neles introduzidos, sejam publicados, tendo como
œnica limita7ªo as restri7ıes impostas por motivos de seguran7a nacional.

3.
As entidades reguladoras nacionais podem recorrer a leilıes ou D fixa7ªo administrativa dos pre7os do espectro, tendo
em vista os objectivos estabelecidos no artigo 7.o.

4.
As entidades reguladoras nacionais apoiarªo a harmoniza7ªo dos recursos de numera7ªo na Comunidade, quando tal
for necessÆrio para o desenvolvimento de servi7os pan-europeus. Esta harmoniza7ªo serÆ efectuada em conformidade com
o procedimento referido no n.o 2 do artigo 19.o.

4.
Os Estados-Membros poderªo prever a possibilidade de as
empresas comercializarem os direitos de utiliza7ªo do espectro
de radiofrequŒncias com outras empresas, mas apenas nos casos em que tais direitos de utiliza7ªo do espectro tenham sido
atribu>dos pelas entidades reguladoras nacionais atravØs de
leilªo. As decisıes que prevejam a comercializa7ªo daqueles
direitos de utiliza7ªo em bandas de frequŒncias espec>ficas ficam sujeitas ao procedimento previsto no artigo 6.o.

5.
As entidades reguladoras nacionais garantirªo que os utilizadores de outros Estados-Membros possam aceder a nœmeros
nªo geogrÆficos nos seus territ/rios, excepto nos casos em que
um assinante chamado tenha decidido, por motivos comerciais,
limitar o acesso de quem efectue as chamadas em Æreas geogrÆficas espec>ficas.

5.
Os Estados-Membros garantirªo que a inten7ªo de uma
empresa de comercializar direitos de utiliza7ªo do espectro de
radiofrequŒncias seja notificada D entidade reguladora nacional
responsÆvel pela atribui7ªo de espectro e que as eventuais
transac7ıes de venda se realizem sob a supervisªo e com o
consentimento dessa entidade. As entidades reguladoras nacio-

6.
Para garantir a plena interoperabilidade global dos servi7os, a Comunidade tomarÆ todas as medidas necessÆrias para
assegurar a coordena7ªo das posi7ıes dos Estados-Membros
nas organiza7ıes e f/runs internacionais onde sªo tomadas
decisıes sobre questıes relacionados com a numera7ªo e a
atribui7ªo de nœmeros e endere7os nas redes e servi7os de
comunica7ıes electr/nicas.
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Artigo 10.o
Direitos de passagem
1.
Os Estados-Membros garantirªo que os procedimentos
utilizados na concessªo de direitos de instala7ªo de recursos
em, sobre ou sob prØdios pœblicos ou privados estejam dispon>veis para todos os fornecedores de redes de comunica7ıes
electr/nicas publicamente dispon>veis com base em condi7ıes
transparentes e publicamente dispon>veis aplicadas sem discrimina7ªo e sem demora.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que, nos casos em que as
autoridades locais mantenham a propriedade ou o controlo de
empresas que exploram redes e/ou servi7os de comunica7ıes
electr/nicas, haja uma separa7ªo estrutural efectiva entre as
fun7ıes de concessªo de direitos de passagem e as actividades
ligadas D referida propriedade ou controlo.
Artigo 11.o
Partilha de locais e recursos
1.
Caso uma empresa que oferece redes de comunica7ıes
electr/nicas tenha o direito, nos termos da legisla7ªo nacional,
de instalar recursos em, sobre ou sob prØdios pœblicos ou
privados ou possa beneficiar de um procedimento de expropria7ªo ou utiliza7ªo de uma propriedade, as entidades reguladoras nacionais encorajarªo a partilha destes recursos ou
propriedades, nomeadamente quando as empresas nªo dispıem
de acesso a alternativas viÆveis devido D necessidade de proteger o ambiente, a saœde pœblica e a seguran7a pœblica ou de
realizar os objectivos do ordenamento urbano e territorial.
2.
Os acordos de partilha de locais ou recursos serªo, normalmente, obtidos atravØs de acordos comerciais e tØcnicos
entre as partes interessadas. A entidade reguladora nacional
pode intervir para resolver lit>gios, como previsto no artigo
17.o.
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car todos os elementos de custos e receitas, especificando a
base usada nos cÆlculos e os mØtodos de imputa7ªo utilizados, no que se refere Ds suas actividades ligadas D oferta de
redes ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas, incluindo
uma reparti7ªo discriminada do activo fixo e dos custos
estruturais; ou

b) Realizem uma separa7ªo estrutural das actividades ligadas D
oferta de redes ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas.

Um Estado-Membro poderÆ decidir nªo aplicar os requisitos
referidos no parÆgrafo anterior a empresas cujo volume de
neg/cios anual em actividades ligadas a redes ou servi7os de
comunica7ıes electr/nicas nesse Estado-Membro seja inferior a
50 milhıes de euros.

2.
As empresas que oferecem redes de comunica7ıes pœblicas ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente
dispon>veis fornecerªo prontamente informa7ıes financeiras D
sua entidade reguladora nacional a pedido desta e com o n>vel
de pormenor necessÆrio. As entidades reguladoras nacionais
poderªo publicar estas informa7ıes na medida em que contribuam para garantir um mercado aberto e concorrencial, respeitando, simultaneamente, as regras comunitÆrias e nacionais
relativas ao sigilo comercial.

3.
Os relat/rios financeiros das empresas que oferecem redes
de comunica7ıes pœblicas ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente dispon>veis devem ser elaborados, submetidos a uma auditoria independente e publicados. A auditoria deve ser realizada de acordo com as regras comunitÆrias e
nacionais aplicÆveis.

CAP˝TULO IV
DISPOSI˙*ES GERAIS

3.
As entidades reguladoras nacionais s/ podem impor a
partilha de recursos ou de propriedades (incluindo a partilha
f>sica de locais) a uma empresa que explora uma rede de comunica7ıes electr/nicas ap/s um per>odo adequado de consulta pœblica, durante o qual todas as partes interessadas devem
ter a oportunidade de exprimir o seu ponto de vista. Estas
disposi7ıes podem incluir regras para a determina7ªo dos custos da partilha de recursos ou propriedades.
Artigo 12.o
Separaªo de contas e relatrios financeiros
1.
Os Estados-Membros exigirªo que as empresas que oferecem redes de comunica7ıes pœblicas ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas publicamente dispon>veis e tŒm direitos especiais ou exclusivos para a oferta de servi7os noutros sectores no
mesmo ou noutro Estado-Membro:
a) Mantenham contas separadas para as actividades ligadas D
oferta de redes ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas, tal
como seria exigido se essas actividades fossem exercidas por
empresas juridicamente independentes, de modo a identifi-

Artigo 13.o
Empresas com poder de mercado significativo
1.
Nos casos em que as medidas espec>ficas exigem que as
entidades reguladoras nacionais determinem que os operadores
tŒm ou nªo tŒm poder de mercado significativo, aplica-se o
disposto nos n.os 2 e 3.

2.
Considera-se que uma empresa tem poder de mercado
significativo se, individualmente ou em conjunto com outras,
tiver uma posi7ªo de poder econ/mico que lhe permita comportar-se, em grande medida, de modo independente dos concorrentes, dos clientes e mesmo dos consumidores.

3.
Caso uma empresa tenha poder de mercado significativo
num mercado espec>fico, pode ainda considerar-se que tem
poder de mercado significativo num mercado conexo muito
pr/ximo se as liga7ıes entre os dois mercados forem tais que
o poder de mercado num dos mercados tenha efeitos potenciadores no outro mercado, refor7ando assim o poder de mercado da empresa.
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Artigo 14.o
Procedimento de anÆlise do mercado
1.
Ap/s consultas com as entidades reguladoras nacionais
atravØs do Grupo de Alto N>vel das Comunica7ıes, a Comissªo
emitirÆ uma decisªo sobre os mercados relevantes de produtos
e servi7os (a seguir designada «a decisªo») cujos destinatÆrios
serªo os Estados-Membros. A decisªo identificarÆ os mercados
de produtos e servi7os no sector das comunica7ıes electr/nicas
cujas caracter>sticas podem justificar a imposi7ªo de obriga7ıes
regulamentares previstas nas medidas espec>ficas, sem preju>zo
da eventual defini7ªo, em casos espec>ficos, de outros mercados
nos termos da legisla7ªo da concorrŒncia. A Comissªo publicarÆ ainda orienta7ıes sobre a anÆlise do mercado e o cÆlculo
do poder de mercado significativo (a seguir designadas «as
orienta7ıes»).
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obriga7ıes regulamentares espec>ficas do sector estabelecidas
nas medidas espec>ficas. Caso jÆ existam obriga7ıes regulamentares espec>ficas do sector, retirarÆ tais obriga7ıes impostas a
empresas nesse mercado espec>fico. As partes afectadas pela
retirada das obriga7ıes serªo informadas do facto com uma
antecedŒncia adequada.
5.
Caso uma entidade reguladora nacional determine, em
conformidade com as orienta7ıes, que um mercado identificado na decisªo nªo Ø efectivamente concorrencial numa
zona geogrÆfica espec>fica, imporÆ obriga7ıes regulamentares
espec>ficas do sector estabelecidas nas medidas espec>ficas ou
manterÆ essas obriga7ıes, caso jÆ existam.
6.
As medidas tomadas nos termos do disposto nos n.os 4 e
5 estarªo sujeitas ao procedimento estabelecido no artigo 6.o.
Artigo 15.o

A Comissªo poderÆ indicar na decisªo os mercados que sªo
transnacionais. Nesses mercados, as entidades reguladoras nacionais em causa realizarªo em conjunto a anÆlise do mercado
e decidirªo, de modo concertado, da eventual imposi7ªo de
obriga7ıes regulamentares previstas nos n.os 2 a 5.

As entidades reguladoras nacionais pedirªo e receberªo o
acordo prØvio da Comissªo para utilizarem defini7ıes de mercado diferentes das identificadas na decisªo ou para imporem
obriga7ıes regulamentares espec>ficas do sector em mercados
diferentes dos identificados na decisªo.

A Comissªo efectuarÆ uma revisªo peri/dica da decisªo.

2.
No prazo de dois meses ap/s a data de adop7ªo da
decisªo ou de uma actualiza7ªo desta, as entidades reguladoras
nacionais realizarªo uma anÆlise dos mercados de produtos e
servi7os identificados na decisªo, em conformidade com as
orienta7ıes. Os Estados-Membros garantirªo que as autoridades
nacionais da concorrŒncia se associem plenamente Dquela anÆlise. A anÆlise de cada mercado realizada pela entidade reguladora nacional serÆ publicada.

3.
Nos casos em que as entidades reguladoras nacionais
devem, nos termos do artigo 16.o, 25.o ou 27.o da Directiva
2000/. . ./CE (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos
utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes
electr/nicas) ou do artigo 7.o ou 8.o da Directiva 2000/. . ./CE
(relativa ao acesso e interliga7ªo de redes de comunica7ıes
electr/nicas e recursos conexos), decidir da imposi7ªo, manuten7ªo ou retirada de obriga7ıes aplicÆveis a empresas, determinarªo, com base na sua anÆlise do mercado referida no n.o
2, se um mercado identificado na decisªo Ø efectivamente concorrencial numa zona geogrÆfica espec>fica, em conformidade
com as orienta7ıes.

4.
Caso uma entidade reguladora nacional conclua que o
mercado em causa Ø efectivamente concorrencial, nªo imporÆ

Normalizaªo
1.
A Comissªo elaborarÆ e publicarÆ no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias uma lista de normas e/ou especifica7ıes
que servirªo para encorajar a oferta harmonizada de redes de
comunica7ıes electr/nicas, servi7os de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos. Quando necessÆrio, a Comissªo poderÆ,
em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do
artigo 19.o, pedir a elabora7ªo de normas aos organismos europeus de normaliza7ªo.
2.
Os Estados-Membros encorajarªo a utiliza7ªo das normas
e/ou especifica7ıes referidas no n.o 1 para a oferta de servi7os,
interfaces tØcnicas e/ou fun7ıes de rede, na medida do estritamente necessÆrio para assegurar aquela interoperabilidade e
aumentar a liberdade de escolha dos utilizadores.
Enquanto as normas e/ou especifica7ıes nªo forem publicadas
em conformidade com o disposto no n.o 1, os Estados-Membros encorajarªo a aplica7ªo de normas e/ou especifica7ıes
adoptadas pelos organismos europeus de normaliza7ªo, como
o ETSI ou a institui7ªo comum europeia de normas CEN/
/Cenelec.
Na ausŒncia destas normas e/ou especifica7ıes, os Estados-Membros encorajarªo a aplica7ªo de normas ou recomenda7ıes internacionais adoptadas pela Uniªo Internacional das Telecomunica7ıes (UIT), Organiza7ªo Internacional de Normaliza7ªo (ISO) ou Comissªo ElectrotØcnica Internacional (CEI).
Nos casos em que existem normas internacionais, os Estados-Membros tomarªo todas as medidas razoÆveis para que os
organismos europeus de normaliza7ªo, como o ETSI ou o
CEN/Cenelec, as utilizem ou utilizem as partes pertinentes destas como base para as normas que elaborem, excepto no caso
de tais normas internacionais ou as suas partes pertinentes
serem ineficazes.
3.
Caso as normas e/ou especifica7ıes referidas no n.o 1 nªo
tenham sido aplicadas adequadamente, de tal modo que a interoperabilidade dos servi7os num ou mais Estados-Membros
nªo esteja assegurada, a aplica7ªo daquelas normas e/ou especifica7ıes pode ser tornada obrigat/ria nos termos do n.o 4, na
medida do estritamente necessÆrio para garantir aquela interoperabilidade e aumentar a liberdade de escolha dos utilizadores.
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4.
Caso a Comissªo tencione tornar obrigat/ria a aplica7ªo
de determinadas normas e/ou especifica7ıes, publicarÆ um
anœncio no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e convidarÆ
todas as partes interessadas a apresentarem comentÆrios pœblicos. A Comissªo, deliberando nos termos do procedimento
referido no n.o 3 do artigo 19.o, tornarÆ obrigat/ria a aplica7ªo
das normas em causa, fazendo-lhes referŒncia, enquanto normas obrigat/rias, na lista de normas e/ou especifica7ıes referidas no n.o 1.

5.
Caso a Comissªo considere que as normas e/ou especifica7ıes referidas no n.o 1 jÆ nªo contribuem para a oferta de
servi7os de comunica7ıes electr/nicas harmonizados, retirÆ-las-Æ, em conformidade com o procedimento referido no n.o
2 do artigo 19.o, da lista de normas e/ou especifica7ıes referida
no n.o 1.

6.
Caso a Comissªo considere que as normas e/ou especifica7ıes referidas no n.o 4 jÆ nªo contribuem para a oferta de
servi7os de comunica7ıes electr/nicas harmonizados, retirÆ-las-Æ, em conformidade com o procedimento referido no n.o
3 do artigo 19.o, da lista de normas e/ou especifica7ıes referida
no n.o 1.
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a) Os interesses dos utilizadores;
b) As obriga7ıes ou restri7ıes regulamentares impostas a qualquer das partes;
c) A conveniŒncia em estimular ofertas inovadoras no mercado
e em proporcionar aos utilizadores uma vasta gama de servi7os de comunica7ıes electr/nicas a n>vel nacional e a n>vel
comunitÆrio;
d) Quando adequado, a disponibilidade de alternativas tØcnica
e comercialmente viÆveis aos servi7os ou recursos pedidos;
e) A necessidade de manter a integridade das redes de comunica7ıes electr/nicas e a interoperabilidade dos servi7os;
f) A natureza do pedido face aos recursos dispon>veis para o
satisfazer;
g) As posi7ıes relativas das partes no mercado;
h) O interesse pœblico (por exemplo, protec7ªo do ambiente,
saœde e seguran7a pœblicas);

Artigo 16.o
Medidas de harmonizaªo
1.
A Comissªo pode, quando adequado em conformidade
com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 19.o, emitir
recomenda7ıes para os Estados-Membros. Os Estados-Membros
garantirªo que as entidades reguladoras nacionais terªo na mÆxima conta aquelas recomenda7ıes no desempenho das suas
tarefas. Caso uma entidade reguladora nacional decida nªo
seguir uma recomenda7ªo, publicarÆ a justifica7ªo desta decisªo.

2.
Caso a Comissªo conclua, inter alia, que as divergŒncias
na regulamenta7ªo a n>vel nacional criam uma barreira ao
mercado œnico, ou caso o Grupo de Alto N>vel das Comunica7ıes considere que sªo necessÆrias medidas de harmoniza7ªo
vinculativas, a Comissªo poderÆ, em conformidade com o procedimento referido no n.o 3 do artigo 19.o, adoptar medidas de
harmoniza7ªo vinculativas.
Artigo 17.o

i) A promo7ªo da concorrŒncia;
j) A necessidade de manter um servi7o universal.
3.
A decisªo da entidade reguladora nacional serÆ publicada.
SerÆ fornecida Ds partes interessadas a fundamenta7ªo circunstanciada da decisªo.
4.
O procedimento referido nos n.os 1, 2 e 3 nªo impede
que qualquer das partes intente uma ac7ªo por perdas e danos
em tribunais nacionais.
Artigo 18.o
Resoluªo de lit4gios transfronteiras
1.
Em caso de lit>gio transfronteiras decorrente da presente
directiva ou das medidas espec>ficas entre partes estabelecidas
em Estados-Membros diferentes e que exceda a competŒncia de
uma œnica entidade reguladora nacional, poderÆ ser aplicado o
procedimento previsto nos n.os 2 a 5.

Resoluªo de lit4gios entre empresas
1.
Em caso de lit>gio no dom>nio abrangido pela presente
directiva ou pelas medidas espec>ficas entre empresas que oferecem redes ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas num
Estado-Membro, a entidade reguladora nacional em causa emitirÆ, a pedido de qualquer das partes, uma decisªo vinculativa,
no prazo de dois meses, de resolu7ªo do lit>gio. Os Estados-Membros garantirªo que todas as partes cooperem plenamente
com a entidade reguladora nacional.

2.
Na resolu7ªo de lit>gios, a entidade reguladora nacional
tomarÆ em conta, inter alia:

2.
Qualquer das partes pode interpor recurso junto das entidades reguladoras nacionais em causa. As entidades reguladoras nacionais coordenarªo os seus esfor7os no sentido de resolverem o lit>gio de acordo com o n.o 2 do artigo 17.o.
3.
Caso o lit>gio nªo seja resolvido no prazo de dois meses a
contar da interposi7ªo do recurso junto das entidades reguladoras nacionais em causa, qualquer das partes poderÆ, com o
acordo de todas as partes, apresentar D Comissªo, enviando
c/pias a todas as partes interessadas, um pedido de decisªo
sobre o lit>gio. Deste modo, as partes renunciam a quaisquer
outras ac7ıes no @mbito da legisla7ªo nacional.
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4.
A Comissªo, ap/s receber o pedido referido no n.o 3,
examinarÆ o caso, sendo assistida, se assim o entender, por
um grupo de trabalho de peritos, e emitirÆ uma decisªo no
prazo de trŒs meses. Os Estados-Membros garantirªo que todas
as partes apliquem plenamente a decisªo.
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adequado, serªo convidados representantes das autoridades nacionais da concorrŒncia e outras autoridades competentes para
participar nos trabalhos do Grupo e dos grupos de peritos.
4.

O Grupo e/ou os grupos de peritos:

n.o

4,
5.
Caso nªo seja emitida uma decisªo nos termos do
as partes poderªo tomar outras medidas no @mbito da legisla7ªo nacional.
Artigo 19.o

a) Examinarªo questıes relativas D aplica7ªo das medidas nacionais adoptadas nos termos da presente directivas e das
medidas espec>ficas, tendo em vista promover a aplica7ªo
uniforme destas medidas em todos os Estados-Membros;

ComitØ
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ, constitu>do por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo (a seguir designado «ComitØ das Comunica7ıes»).
2.
Sempre que seja feita referŒncia ao presente nœmero,
aplicar-se-Æ o procedimento consultivo previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o disposto
nos seus artigos 7.o e 8.o.
3.
Sempre que seja feita referŒncia ao presente nœmero,
aplicar-se-Æ o procedimento de regulamenta7ªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o
disposto nos seus artigos 7.o e 8.o.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE serÆ de trŒs meses.
Artigo 20.o
Interc9mbio de informaıes
1.
Quando adequado, a Comissªo informarÆ o ComitØ das
Comunica7ıes do resultado das consultas peri/dicas junto dos
representantes dos operadores de redes, fornecedores de servi7os, utilizadores, consumidores, fabricantes e sindicatos.
2.
O ComitØ das Comunica7ıes, tendo em conta a pol>tica
comunitÆria das comunica7ıes electr/nicas, promoverÆ o interc@mbio de informa7ıes entre os Estados-Membros e entre estes
e a Comissªo sobre a situa7ªo e a evolu7ªo das actividades de
regulamenta7ªo respeitantes Ds redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas.
Artigo 21.o
Grupo de Alto N4vel das Comunicaıes

b) Adoptarªo as posi7ıes acordadas sobre a aplica7ªo, em todos os seus elementos, da legisla7ªo comunitÆria, tendo em
vista facilitar os servi7os pan-europeus;
c) Aconselharªo a Comissªo na elabora7ªo da decisªo sobre os
mercados relevantes de produtos e servi7os referida no artigo 14.o;
d) Examinarªo as questıes que lhe sejam apresentados pelos
Estados-Membros, entidades reguladoras nacionais, operadores do mercado ou utilizadores e, se for o caso, proporªo
solu7ıes;
e) Informarªo a Comissªo de quaisquer dificuldades encontradas na aplica7ªo da presente directiva e das medidas espec>ficas;
f) Aprovarªo c/digos de conduta, elaborados pelo Grupo, grupos de peritos ou outras partes interessadas, para utiliza7ªo
nos Estados-Membros, sobre questıes relacionadas com a
aplica7ªo da legisla7ªo comunitÆria no sector;
g) Acompanharªo e publicitarªo, quando adequado atravØs de
uma base de dados, as actividades das entidades reguladoras
nacionais em toda a Comunidade, nomeadamente consultas
nacionais sobre questıes espec>ficas de regulamenta7ªo e
subsequentes decisıes das entidades reguladoras nacionais.
5.
O Grupo informarÆ a Comissªo de eventuais divergŒncias
entre as legisla7ıes ou prÆticas dos Estados-Membros que possam afectar o mercado comunitÆrio das redes ou servi7os de
comunica7ıes electr/nicas. O Grupo poderÆ, por sua pr/pria
iniciativa, emitir pareceres ou recomenda7ıes sobre todas as
matØrias relacionadas com as redes ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas na Comunidade.

1.
I institu>do o Grupo de Alto N>vel das Comunica7ıes.
TerÆ natureza consultiva e actuarÆ de forma independente.
2.
O Grupo serÆ composto por representantes designados
pelas entidades reguladoras nacionais. O Grupo elegerÆ o seu
presidente. A Comissªo assegurarÆ as fun7ıes de secretariado
do Grupo. O Grupo elaborarÆ o seu pr/prio regulamento interno, em acordo com a Comissªo.
3.
Algumas das tarefas referidas no n.o 4 poderªo ser realizadas por grupos de peritos criados para o efeito. Quando

6.
Os pareceres e recomenda7ıes do Grupo serªo apresentados D Comissªo e ao ComitØ das Comunica7ıes. A Comissªo
informarÆ o Grupo das eventuais medidas que tencione tomar
como resposta aos seus pareceres e recomenda7ıes.
7.
O Grupo e os grupos de peritos tomarªo na mÆxima
conta os pareceres das partes interessadas, incluindo consumidores, utilizadores, operadores de redes, fornecedores de servi7os, fabricantes e associa7ıes relevantes a n>vel comunitÆrio.
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8.
O Grupo apresentarÆ ao Parlamento Europeu, Conselho e
Comissªo um relat/rio anual das suas actividades e das dos
grupos de peritos. O relat/rio serÆ tornado pœblico.
Artigo

22.o

Publicaªo de informaıes
1.
Os Estados-Membros garantirªo a disponibiliza7ªo pœblica de informa7ıes actualizadas relativas D aplica7ªo da presente directiva e das medidas espec>ficas, de um modo que
garanta a todas as partes interessadas o acesso fÆcil a essas
informa7ıes. Publicarªo um anœncio nos respectivos jornais
oficiais que indica onde e como foram publicadas as informa7ıes. O primeiro anœncio serÆ publicado antes de 1 Janeiro de
2002. Subsequentemente, serÆ publicado um anœncio sempre
que ocorram mudan7as nas informa7ıes nele contidas.
2.
Os Estados-Membros enviarªo D Comissªo uma c/pia de
todos estes anœncios quando da sua publica7ªo. A Comissªo
distribuirÆ as informa7ıes ao ComitØ das Comunica7ıes e ao
Grupo de Alto N>vel das Comunica7ıes, conforme adequado.
Artigo 23.o
Procedimentos de revisªo
A Comissªo reexaminarÆ periodicamente a aplica7ªo da presente directiva e apresentarÆ relat/rios desses exames ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o primeiro dos quais no prazo
de trŒs anos ap/s a data de entrada em vigor da presente
directiva. Para o efeito, a Comissªo poderÆ pedir informa7ıes
aos Estados-Membros, que as fornecerªo sem demora.
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: Directiva 92/44/CEE, sem preju>zo dos seus artigos 3.o, 4.o,
6.o, 7.o, 8.o e 10.o;
: Decisªo 92/264/CEE;
: Directiva 95/47/CE;
: Directiva 97/13/CE;
: Directiva 97/33/CE, sem preju>zo dos seus artigos 4.o, 6.o,
7.o, 8.o, 11.o, 12.o e 14.o;
: Directiva 97/66/CE;
: Directiva 98/10/CE, sem preju>zo dos seus artigos 16.o e
17.o.
Artigo 25.o
Transposiªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi7ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento D presente directiva o mais tardar em 31 Dezembro 2001. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.
Quando os Estados-Membros adoptarem as referidas disposi7ıes, estas incluirªo uma referŒncia D presente directiva ou
serªo acompanhadas dessa referŒncia na publica7ªo oficial. O
modo de referŒncia serÆ determinado pelos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarªo D Comissªo as disposi7ıes de direito interno que adoptem no dom>nio regulado
pela presente directiva, bem como quaisquer altera7ıes a essas
disposi7ıes.

CAP˝TULO V

Artigo 26.o

DISPOSI˙*ES FINAIS

Entrada em vigor

Artigo

24.o

Revogaªo

A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia subsequente ao da data da sua publica7ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

As directivas e decisıes seguintes sªo revogadas com efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2002:

Artigo 27.o

: Directiva 90/387/CEE;

DestinatÆrios

: Decisªo 91/396/CEE;

Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO
LISTA DOS MERCADOS A INCLUIR NA DECISˆO INICIAL DA COMISSˆO SOBRE MERCADOS DE
PRODUTOS E SERVI˙OS (ARTIGO 14.o)

1. Mercados referidos na Directiva [. . .] relativa ao servio universal e aos direitos dos utilizadores em matØria
de redes e servios de comunicaıes electrnicas
Artigo 16.o (regulamenta7ªo das tarifas de retalho) e n.o 2 do artigo 25.o (selec7ªo do transportador)
: oferta de liga7ªo e utiliza7ªo da rede telef/nica pœblica em pontos fixos
Artigo 27.o (linhas alugadas)
: oferta de linhas alugadas aos utilizadores finais
2. Mercados referidos na Directiva [. . .] relativa ao acesso e interligaªo de redes de comunicaıes electrnicas
e recursos conexos
Artigo 7.o (mercados definidos no ,mbito do anterior quadro regulamentar em que devem ser revistas as obriga0ıes)
Interliga7ªo (Directiva 97/33/CE, alterada pela Directiva 98/61/CE)
: gera7ªo de chamadas na rede telef/nica pœblica fixa
: entrega de chamadas na rede telef/nica pœblica fixa
: servi7os de tr@nsito na rede telef/nica pœblica fixa
: gera7ªo de chamadas nas redes telef/nicas pœblicas m/veis
: gera7ªo de chamadas nas redes telef/nicas pœblicas m/veis
: interliga7ªo de linhas alugadas (interliga7ªo de circuitos parciais)
Acesso D rede e acesso especial D rede (Directiva 97/33/CE, Directiva 98/10/CE)
: acesso D rede telef/nica pœblica fixa, incluindo o acesso separado D linha de assinante
: acesso Ds redes telef/nicas pœblicas m/veis, incluindo a selec7ªo do transportador
Venda grossista de capacidade de linhas alugadas (Directiva 92/44/CEE, alterada pela Directiva 97/51/CE)
: oferta grossista de capacidade de linhas alugadas a outros fornecedores de redes ou servi7os de comunica7ıes
electr/nicas
3. Mercados referidos no Regulamento [. . .] relativa @ oferta separada de acesso @ linha de assinante
: servi7os fornecidos atravØs de linhas (de cobre) em oferta separada.
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo  oferta separada de
acesso  linha de assinante
(2000/C 365 E/15)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 394 final  2000/0185(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 23 de Agosto de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,

tecnologias tradicionais, igualar as economias de escala e
de Dmbito dos operadores notificados como tendo poder
de mercado significativo nas redes telef.nicas fixas pœblicas (os «operadores notificados»). Esta situa9ªo tem origem
no facto de a instala9ªo das antigas redes de acesso local
em fio de cobre ter sido efectuada ao longo de um perCodo de tempo significativo por operadores protegidos
por direitos exclusivos e que puderam, assim, financiar
os seus custos de investimento com pre9os de monop.lio.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) As conclusıes do Conselho Europeu extraordinÆrio de
Lisboa, de 23-24 de Mar9o de 2000, assinalam que,
para que a Europa tire pleno partido do potencial de
crescimento e cria9ªo de emprego da economia digital
baseada no conhecimento, Ø necessÆrio que as empresas
e os cidadªos tenham acesso a uma infra-estrutura de
comunica9ıes de classe mundial e a pre9os moderados,
bem como a uma ampla gama de servi9os. Exortam para
isso os Estados-Membros a, conjuntamente com a Comissªo, «envidarem esfor9os no sentido da introdu9ªo
de uma maior concorrŒncia nas redes de acesso local,
antes de finais de 2000, e da oferta separada da linha
de assinante, por forma a contribuir para uma redu9ªo
substancial dos custos de utiliza9ªo da Internet». O Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, realizado em 20
de Junho de 2000, aprovou o Plano de Ac9ªo eEurope (1)
proposto, que atribui uma prioridade imediata ao acesso
separado B linha de assinante.
(2) A «linha de assinante» Ø o circuito fCsico em fio de cobre
da rede de acesso local que liga as instala9ıes do cliente B
central telef.nica local do operador, a um concentrador
ou a uma instala9ªo equivalente. Como assinala o 5.o
relat.rio da Comissªo sobre a aplica9ªo do pacote regulamentar das telecomunica9ıes (2), a rede de acesso local
continua a ser um dos segmentos menos concorrenciais
do mercado de telecomunica9ıes liberalizado. Os novos
operadores nªo dispıem de muitas op9ıes em termos de
infra-estruturas de rede alternativas e nªo podem, com as
(1) COM (2000) 330 final.
(2) COM (1999)537.

(3) A Resolu9ªo do Parlamento Europeu de 13 de Junho de
2000 sobre a Comunica9ªo da Comissªo relativa B AnÆlise das Comunica9ıes de 1999 (3) sublinha a importDncia
de permitir que o sector desenvolva infra-estruturas que
promovam o crescimento das comunica9ıes electr.nicas e
do comØrcio electr.nico e a importDncia de estabelecer
uma regulamenta9ªo que apoie esse crescimento. A resolu9ªo frisa que a separa9ªo da linha de assinante Ø, neste
momento, pertinente sobretudo para a infra-estrutura de
cobre de uma entidade dominante e que o investimento
em infra-estruturas alternativas deve poder garantir uma
rendibilidade razoÆvel, uma vez que tal poderÆ facilitar a
expansªo dessas infra-estruturas nas zonas em que a sua
penetra9ªo Ø ainda baixa.

(4) A oferta directa de novos circuitos em fibra .ptica de
elevada capacidade aos principais utilizadores constitui
um mercado especCfico, que estÆ a desenvolver-se em
condi9ıes de concorrŒncia, com novos investimentos. O
presente regulamento nªo abrange, por conseguinte, a
oferta separada de acesso Bs linhas de assinante em fibra
.ptica.

(5) Nªo serÆ economicamente viÆvel para os novos operadores duplicar toda a infra-estrutura de acesso B linha de
assinante de cobre do operador hist.rico num prazo razoÆvel. As infra-estruturas alternativas, como a televisªo
por cabo, os satØlites e as linhas de assinante sem fios nªo
oferecem geralmente a mesma funcionalidade ou ubiquidade.

(6) F adequado que a oferta separada de acesso Bs linhas de
assinante com fios apenas seja obrigat.ria para os operadores notificados. A Comissªo jÆ publicou uma lista de
operadores de redes telef.nicas fixas pœblicas notificadas
pelas entidades reguladoras nacionais como detentores de
poder de mercado significativo (4).
(3) A5-0145/2000.
(4) JO C 112 de 23.4.1999, p. 2.
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(7) Embora a negocia9ªo comercial constitua o mØtodo preferencial para acordar as condi9ıes tØcnicas e as tarifas do
acesso B linha de assinante, a experiŒncia mostra que Ø
necessÆria uma interven9ªo reguladora na maioria dos
casos, dada a diferen9a de poder negocial entre o novo
operador e o operador notificado e a falta de alternativas.
Os operadores notificados deverªo proporcionar a terceiros informa9ıes e uma oferta separada nas mesmas condi9ıes e com a mesma qualidade que proporcionam aos
seus pr.prios servi9os e aos servi9os das suas filiais ou
associadas. A publica9ªo, pelo operador notificado, de
uma Oferta de ReferŒncia adequada para o acesso separado B linha de assinante, num prazo breve e preferencialmente na Internet, sob supervisªo da entidade reguladora nacional, contribuiria para criar condi9ıes de mercado transparentes e nªo discriminat.rias. Em determinadas circunstDncias, a entidade reguladora nacional pode,
de acordo com a legisla9ªo comunitÆria, intervir por iniciativa pr.pria para determinar condi9ıes, nomeadamente
regras de tarifa9ªo, destinadas a assegurar a interoperabilidade dos servi9os, proporcionar a mÆxima eficÆcia econ.mica e beneficiar os utilizadores finais.

(8) As regras de determina9ªo dos custos e de tarifa9ªo das
linhas de assinante e recursos conexos (partilha de locais e
aluguer de capacidade de transmissªo) deverªo ser transparentes, nªo-discriminit.rias e objectivas, para garantir
equidade. As regras de tarifa9ªo devem possibilitar ao
fornecedor da linha de assinante a cobertura dos custos
pertinentes incorridos e a obten9ªo de um lucro razoÆvel.
Devem igualmente promover uma concorrŒncia equitativa
e sustentÆvel e garantir que nªo haja distor9ıes da concorrŒncia, nomeadamente uma compressªo das margens
entre os pre9os dos servi9os por grosso e a retalho do
operador notificado. F importante que as autoridades responsÆveis pela concorrŒncia sejam consultadas a este respeito.
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munica9ıes de classe mundial e a pre9os moderados e de
uma ampla gama de servi9os Bs empresas e cidadªos da
Comunidade, que nªo pode ser realizado pelos Estados-Membros de forma segura, harmonizada e atempada ao
abrigo da legisla9ªo nacional ou comunitÆria actual, poderÆ, por conseguinte ser melhor conseguido pela Comunidade. O presente regulamento limita-se estritamente ao
mCnimo necessÆrio para realizar esses objectivos, nªo indo
alØm do necessÆrio para esse efeito,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
´mbito
1.
O presente regulamento aplica-se ao acesso separado Bs
linhas de assinante dos operadores de rede que tenham sido
notificado B Comissªo pela entidade reguladora nacional como
detentores de um poder de mercado significativo, na presta9ªo
de redes e servi9os telef.nicos fixos pœblicos, de acordo com as
disposi9ıes comunitÆrias pertinentes (a seguir designados «operadores notificados»).

2.
Em conformidade com as disposi9ıes comunitÆrias, o
presente regulamento aplica-se sem prejuCzo das obriga9ıes
dos operadores notificados de respeitarem o princCpio da nªo
discrimina9ªo ao utilizarem a rede telef.nica fixa pœblica para
fornecerem servi9os de acesso e de transmissªo em elevado
dØbito em idŒnticas condi9ıes a terceiros e aos seus pr.prios
servi9os.

Artigo 2.o
Definiıes

(9) Na sua Recomenda9ªo 2000/417/CE, de 25 de Maio de
2000 sobre a oferta separada de acesso B linha de assinante: permitir o fornecimento concorrencial de uma ampla gama de servi9os de comunica9ıes electr.nicas, incluindo servi9os multimØdia de banda larga e Internet
de elevado dØbito (1) e na Comunica9ªo de 26 de Abril
de 2000 (2), a Comissªo forneceu orienta9ıes detalhadas
com o objectivo de assistir as entidades reguladoras nacionais na regula9ªo equitativa das diferentes formas de
oferta separada de acesso B linha de assinante e na aplica9ªo da legisla9ªo comunitÆria existente.

(10) Em conformidade com os princCpios da subsidiariedade e
da proporcionalidade referidos no artigo 5.o do Tratado, o
objectivo de assegurar um quadro harmonizado para a
oferta de acesso separado B linha de assinante, a fim de
possibilitar o fornecimento de uma infra-estrutura de co(1) JO L 156 de 29.6.2000, p. 44.
(2) COM(2000) 237.

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

a) «linha de assinante», o circuito fCsico em fio de cobre da rede
de acesso local que liga as instala9ıes do cliente B rede
telef.nica fixa pœblica da central telef.nica local do operador, a um concentrador ou a uma instala9ªo equivalente;

b) «acesso separado B linha de assinante», o acesso totalmente
separado B linha de assinante e o acesso partilhado B linha
de assinante; nªo implica a mudan9a de propriedade da
linha de assinante de cobre;

c) «acesso totalmente separado B linha de assinante», a oferta
de acesso B linha de assinante com fios do operador hist.rico, de tal modo que o novo operador tem direitos de
utiliza9ªo exclusiva de todo o espectro de frequŒncias da
linha de cobre e pode oferecer uma gama completa de
servi9os vocais e de dados aos utilizadores finais;

C 365 E/214

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

d) «acesso partilhado B linha de assinante», a oferta de acesso
ao espectro de frequŒncias nªo vocais de uma linha de cobre
atravØs da qual o operador hist.rico fornece o servi9o telef.nico bÆsico ao utilizador final, permitindo que um novo
operador utilize tecnologias K como os sistemas de linha
de assinante digital assimØtrica (ADSL) K para oferecer ao
utilizador final servi9os adicionais, como o acesso B Internet
em elevado dØbito;
e) «partilha de locais», a oferta do espa9o fCsico e das condi9ıes
tØcnicas necessÆrias para acomodar e ligar em termos razoÆveis os equipamentos de um novo operador para acesso B
linha de assinante.
Artigo 3.o
Oferta separada de acesso
1.
Os operadores notificados disponibilizarªo a terceiros, o
mais tardar em 31 de Dezembro de 2000, o acesso separado B
linha de assinante em condi9ıes transparentes, justas e nªo
discriminat.rias. Os operadores notificados oferecerªo aos
seus concorrentes os mesmos recursos que oferecem a si pr.prios ou Bs empresas suas associadas, nas mesmas condi9ıes e
prazos.
2.
Os operadores notificados fornecerªo a terceiros acesso
fCsico a qualquer ponto tecnicamente viÆvel da linha ou da
sublinha de assinante de cobre, onde o novo operador possa
instalar, em partilha de locais, e ligar os seu pr.prios equipamentos e recursos de rede para entregar servi9os ao seu cliente,
tanto na central telef.nica local, como no concentrador ou
numa instala9ªo equivalente.
3.
Os operadores notificados publicarªo, o mais tardar em
31 de Dezembro de 2000, uma oferta de referŒncia para o
acesso separado B linha de assinante e recursos conexos, nomeadamente partilha de locais, suficientemente discriminada,
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que contenha a descri9ªo das componentes da oferta e as
condi9ıes associadas, incluindo os pre9os, tendo em conta a
lista constante do Anexo B Recomenda9ªo 2000/417/CE.
Artigo 4.o
Supervisªo regulamentar
1.
Enquanto o nCvel de concorrŒncia na rede de acesso local
for insuficiente para impedir pre9os excessivos, as entidades
reguladoras nacionais garantirªo que os pre9os do acesso separado B linha de assinante cobrados pelos operadores notificados
sigam o princCpio da orienta9ªo para os custos. As entidades
reguladoras nacionais terªo competŒncia, quando se justifique,
para impor altera9ıes B oferta de referŒncia para o acesso
separado B linha de assinante, nomeadamente aos pre9os.
Ao adoptarem regras e decisıes em matØria de pre9os para o
acesso separado B linha de assinante, as entidades reguladoras
nacionais garantirªo que incentivem uma concorrŒncia justa e
sustentÆvel.
2.
As entidades reguladoras nacionais terªo competŒncia
para resolver litCgios entre empresas relativos Bs matØrias abrangidas pelo presente regulamento de um modo rÆpido, justo e
transparente.
Artigo 5.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia ap.s a
data da sua publica9ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento Ø obrigat.rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso e interligaªo de
redes de comunicaıes electrnicas e recursos conexos
(2000/C 365 E/16)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 384 final  2000/0186(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 25 de Agosto de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para as redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas)
estabelece os objectivos de um quadro regulamentar que
abrange as redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas
na Comunidade, incluindo redes de telecomunica5ıes fixas
e m.veis, redes de televisªo por cabo, redes terrestres
utilizadas para radiodifusªo, redes de satØlites e redes da
Internet, utilizadas para voz, fax, dados ou imagem. Essas
redes podem ter sido autorizadas pelos Estados-Membros
ao abrigo da Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa ; autoriza5ªo de redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas) ou de medidas regulamentares anteriores. As disposi5ıes da presente directiva sªo aplicÆveis
;s redes utilizadas para fornecimento comercial de servi5os de comunica5ıes publicamente dispon=veis ou para a
transmissªo de sinais de radiodifusªo. A presente directiva
abrange as modalidades de acesso e interliga5ªo entre
fornecedores de servi5os. A presente directiva nªo Ø aplicÆvel a redes utilizadas para o fornecimento de servi5os de
comunica5ıes ao dispor apenas de um utilizador final
espec=fico ou de um grupo fechado de utilizadores, nem
trata do acesso de utilizadores finais ou outros que nªo
forne5am servi5os publicamente dispon=veis.
(2) O termo «acesso» tem uma vasta gama de significados,
pelo que se torna necessÆrio definir exactamente o
modo como este termo Ø utilizado na presente directiva,
sem preju=zo do modo como poderÆ ser utilizado noutras
medidas comunitÆrias. O termo «operador» implica o controlo da rede ou dos recursos relevantes, mas nªo implica
a propriedade, pelo que um operador de rede poderÆ ser

proprietÆrio da rede ou dos recursos subjacentes ou alugar
uma parte ou a totalidade dos mesmos.

(3) A Directiva 95/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa ; utiliza5ªo de
normas para a transmissªo de sinais de televisªo (1) nªo
definiu nenhum requisito espec=fico para servi5os ou sistemas de transmissªo de televisªo digital, o que permitiu
aos intervenientes no mercado tomar a iniciativa e desenvolver sistemas adequados. AtravØs do Grupo de Radiodifusªo V=deo Digital, os intervenientes no mercado europeu
desenvolveram uma fam=lia de sistemas de transmissªo de
sinais televisªo que foi adoptada por empresas de radiodifusªo em todo o mundo. Esses sistemas de transmissªo
foram objecto de normaliza5ªo pelo Instituto Europeu de
Normaliza5ªo das Telecomunica5ıes (ETSI) e transformaram-se em Recomenda5ıes da Uniªo Internacional das
Telecomunica5ıes. Relativamente ; expressªo «servi5o de
televisªo digital de ecrª largo», o formato de referŒncia Ø
de 16:9 para servi5os e programas de televisªo em formato de ecrª largo e encontra-se actualmente estabelecido
nos mercados dos Estados-Membros na sequŒncia da Decisªo 93/424/CEE do Conselho, de 22 de Julho de 1993,
sobre um plano de ac5ªo para a introdu5ªo de servi5os
avan5ados de televisªo na Europa (2).

(4) Num mercado aberto e concorrencial nªo deverÆ haver
restri5ıes que impe5am as empresas de negociar modalidades de acesso e interliga5ªo entre si, em especial relativamente a acordos transfronteiras, no respeito das regras
da concorrŒncia estabelecidas no Tratado. Em mercados
em que se verificam ainda grandes diferen5as no poder
de negocia5ªo entre empresas e em que algumas empresas
tŒm como base uma infra-estrutura fornecida por terceiros
para a entrega dos seus servi5os, justifica-se a cria5ªo de
um quadro com vista a garantir o bom funcionamento do
mercado. As entidades reguladoras nacionais devem ter
poderes para garantir, em caso de falha das negocia5ıes
comerciais, um acesso e interliga5ªo adequados e a interoperabilidade dos servi5os, em defesa dos interesses dos
utilizadores finais. Seria esse o caso, por exemplo, se os
operadores de redes restringissem, despropositadamente, a
escolha dos utilizadores finais no que diz respeito ao
acesso a servi5os e portais da Internet. O recurso a regras
ex-ante por parte das entidades reguladoras nacionais deverÆ limitar-se aos dom=nios em que a aplica5ªo ex-post
das medidas correctivas dispon=veis ao abrigo da lei da
concorrŒncia nªo pode atingir os mesmos resultados, na
mesma escala temporal.
(1) JO L 281 de 23.11.1995, p. 51.
(2) JO L 196 de 5.8.1993, p. 48.
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(5) Medidas legais ou administrativas nacionais que liguem as
condi5ıes do acesso ou interliga5ªo ;s actividades da
parte que solicita a interliga5ªo, e especificamente ao
grau do seu investimento na infra-estrutura da rede, e
nªo aos servi5os de acesso ou interliga5ªo fornecidos,
podem causar distor5ıes no mercado e nªo ser, por conseguinte, compat=veis com as regras da concorrŒncia. De
qualquer modo, as entidades reguladoras nacionais devem
tomar em considera5ªo a jurisprudŒncia do Tribunal de
Justi5a e do Tribunal de Primeira InstGncia das Comunidades Europeias e nªo podem confirmar prÆticas de pre5os
ou pre5os contrÆrios ao disposto no n.o 1 do artigo 81.o
ou no artigo 82.o do Tratado.

(6) Os operadores de rede que controlam o acesso aos seus
pr.prios clientes, fazem-no unicamente com base em nœmeros ou endere5os de uma sØrie de numera5ªo ou de
endere5amento publicada. Outros operadores de rede tŒm
necessidade de entregar trÆfego a esses clientes e, por
conseguinte, necessitam de poder interligar-se directa ou
indirectamente entre si. Deveriam, portanto, ser mantidos
os direitos e obriga5ıes existentes para negocia5ªo da
interliga5ªo. I igualmente oportuno manter as obriga5ıes
anteriormente estabelecidas na Directiva 95/47/CE, de
acordo com as quais todas as redes de comunica5ıes electr.nicas utilizadas para a distribui5ªo de servi5os de televisªo digital devem ser capazes de distribuir servi5os e
programas de televisªo em ecrª largo, de forma que os
utilizadores possam receber esses programas no formato
em que foram transmitidos.

(7) A Directiva 95/47/CE estabeleceu um quadro regulamentar inicial para a indœstria nascente da televisªo digital,
que deveria ser mantido, incluindo em especial a obriga5ªo de fornecimento de acesso condicional em condi5ıes equitativas, razoÆveis e nªo discriminat.rias. O desenvolvimento tecnol.gico e do mercado exige uma revisªo regular dessas obriga5ıes, em especial a fim de determinar se se justifica o alargamento das obriga5ıes a
novas portas de interconexªo/conversªo (gateways), como
guias electr.nicos de programas (GEP) e interfaces de programas de aplica5ıes (API), para benef=cio dos cidadªos
europeus.

(8) A fim de assegurar a continuidade dos acordos existentes
e evitar um vazio jur=dico, Ø necessÆrio assegurar que as
obriga5ıes de acesso e interliga5ªo estabelecidas ao abrigo
dos artigos 4.o, 6.o, 7.o, 8.o, 11.o, 12.o e 14.o da Directiva
97/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30
de Junho de 1997, relativa ; interliga5ªo no sector das
telecomunica5ıes com o objectivo de assegurar o servi5o
universal e a interoperabilidade atravØs da aplica5ªo dos
princ=pios da oferta de rede aberta (ORA (1), com a œltima
redac5ªo que lhe foi dada pela Directiva 98/61/CE (2), as
obriga5ıes sobre o acesso especial estabelecidas ao abrigo
do artigo 16.o da Directiva 98/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Fevereiro de 1998, relativa
(1)

JO L 199 de 26.7.1997, p. 32.
(2) JO L 268 de 3.10.1998, p. 37.
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; aplica5ªo da oferta da rede aberta (ORA) ; telefonia
vocal e ao servi5o universal de telecomunica5ıes num
ambiente concorrencial (3), e as obriga5ıes sobre a oferta
de capacidade de transmissªo de linhas alugadas da Directiva 92/44/CE do Conselho, de 5 de Junho de 1992, relativa ; aplica5ªo da oferta de uma rede aberta ;s linhas
alugadas (4), com a œltima redac5ªo que lhe foi dada pela
Decisªo n.o 80/98/CE da Comissªo (5), sejam transpostas
inicialmente para o novo quadro regulamentar, mas que
sejam objecto de reexame imediato em fun5ªo das condi5ıes de mercado prevalecentes. Esse reexame deve alargar-se ;s organiza5ıes abrangidas pelo Regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho (relativo ; oferta separada de acesso ; linha de assinante). O reexame deve ser
efectuado atravØs de uma anÆlise econ.mica do mercado,
com base na metodologia da legisla5ªo da concorrŒncia. O
objectivo Ø uma redu5ªo progressiva das regras ex-ante
espec=ficas do sector, ; medida que se desenvolve a concorrŒncia do mercado. No entanto, o procedimento toma
igualmente em conta a possibilidade de ocorrŒncia de
novos estrangulamentos resultantes do desenvolvimento
tecnol.gico, que poderªo exigir regulamenta5ªo ex-ante,
por exemplo no dom=nio das redes de acesso de banda
larga. I muito poss=vel que a concorrŒncia se desenvolva a
ritmos diferentes em diferentes segmentos do mercado e
em diferentes Estados-Membros, pelo que as entidades
reguladoras nacionais necessitam de ter a possibilidade
de reduzir as obriga5ıes regulamentares nos mercados
onde a concorrŒncia esteja a obter os resultados desejados.
A fim de garantir que intervenientes no mercado, em
circuntGncias semelhantes, sejam tratados da mesma
forma em diferentes Estados-Membros, Ø oportuno que a
Comissªo seja capaz de garantir uma aplica5ªo harmonizada das disposi5ıes da presente directiva. A Comunidade
e os Estados-Membros assumiram compromissos que tŒm
de ser respeitados relativos ; interliga5ªo das redes de
telecomunica5ıes no contexto do acordo da Organiza5ªo
Mundial do ComØrcio sobre telecomunica5ıes bÆsicas.

(9) A Directiva 97/33/CE estabelece uma gama de obriga5ıes
a impor a empresas com poder de mercado significativo,
nomeadamente transparŒncia, nªo-discrimina5ªo, separa5ªo de contas, acesso e controlo dos pre5os, incluindo
a orienta5ªo para os custos. Esta gama de obriga5ıes
poss=veis deve ser mantida, mas, alØm disso, deve ser
definida como um conjunto de obriga5ıes mÆximas que
pode ser aplicado ;s empresas, a fim de evitar um excesso
de regulamenta5ªo. Excepcionalmente e a fim de dar cumprimento a compromissos internacionais ou ao direito
comunitÆrio, poderÆ justificar-se o estabelecimento de obriga5ıes para o acesso ou interliga5ªo aplicÆveis a todos
os intervenientes no mercado, como Ø actualmente o caso
dos sistemas de acesso condicional para servi5os de televisªo digital. Em todo o caso, a regulamenta5ªo ex-ante s.
Ø justificÆvel quando as medidas correctivas dispon=veis ao
abrigo das regras da concorrŒncia nªo podem atingir os
resultados desejados de uma forma tªo rÆpida.
(3) JO L 101 de 1.4.1998, p. 24.
(4) JO L 165 de 19.6.1992, p. 27.
(5) JO L 14 de 20.1.1998, p. 27.
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(10) A transparŒncia das condi5ıes de acesso e interliga5ªo,
incluindo os pre5os, destinam-se a acelerar as negocia5ıes,
evitar lit=gios e levar os intervenientes no mercado a acreditar que os servi5os nªo sªo fornecidos em condi5ıes
discriminat.rias. A abertura e transparŒncia das interfaces
tØcnicas podem ser aspectos particularmente importantes
para garantir a interoperabilidade.
(11) O princ=pio da nªo discrimina5ªo garante que as empresas
com poder no mercado nªo produzam distor5ıes da concorrŒncia, em especial quando se trata de empresas de
integra5ªo vertical que fornecem servi5os a concorrentes
com os quais concorrem em mercados a jusante.
(12) A separa5ªo de contas permite tornar as transferŒncias
internas de pre5os vis=veis e possibilita a verifica5ªo, por
parte das entidades reguladoras nacionais, da conformidade com as obriga5ıes de nªo-discrimina5ªo, quando
aplicÆvel. Relativamente a este aspecto, a Comissªo publicou a Recomenda5ªo 98/322/CE, de 8 de Abril de 1998,
relativa ; interliga5ªo num mercado das telecomunica5ıes
liberalizado (Parte 2 K Separa5ªo de contas e contabiliza5ªo dos custos) (1).
(13) A obrigatoriedade de concessªo de acesso ; infra-estrutura
de rede poderÆ justificar-se como um meio para aumentar
a concorrŒncia, mas as entidades reguladoras nacionais
devem equilibrar o direito que o proprietÆrio da infra-estrutura tem de proceder ; explora5ªo da mesma em seu
pr.prio benef=cio e o direito de outros fornecedores de
servi5os de acederem a recursos que sªo essenciais para a
oferta de servi5os concorrentes. A imposi5ªo pelas entidades reguladoras nacionais de acesso obrigat.rio, que Ø
promotor de concorrŒncia a curto prazo, nªo deve ter
como resultado reduzir os incentivos aos concorrentes
para investir em recursos alternativos que possam garantir
uma maior concorrŒncia a longo prazo. A Comissªo publicou uma comunica5ªo sobre a aplica5ªo das regras de
concorrŒncia aos acordos de acesso no sector das telecomunica5ıes (2) que aborda estas questıes.
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lizado (Parte 1 K Determina5ªo dos pre5os da interliga5ªo) (3), a Comissªo recomendou a utiliza5ªo de custos
adicionais de longo prazo como base para os pre5os de
interliga5ªo na Comunidade, a fim de promover a eficiŒncia e a concorrŒncia sustentÆvel.
(15) A publica5ªo de informa5ıes pelos Estados-Membros garantirÆ que os intervenientes no mercado e os potenciais
novos operadores tenham conhecimento dos seus direitos
e obriga5ıes e saibam onde encontrar informa5ıes pormenorizadas relevantes. A publica5ªo no Jornal Oficial
nacional ajuda as partes interessadas noutros Estados-Membros a encontrar as informa5ıes relevantes.
(16) A fim de verificar a correcta aplica5ªo do direito comunitÆrio, a Comissªo necessita de saber quais sªo as empresas designadas como detendo um poder de mercado
significativo e que obriga5ıes foram impostas a intervenientes no mercado pelas entidades reguladoras nacionais.
Para alØm da publica5ªo destas informa5ıes a n=vel nacional, Ø ainda necessÆrio que os Estados-Membros as enviem
; Comissªo.
(17) Tendo em conta o ritmo da evolu5ªo tecnol.gica e do
mercado, deve ser oportuno proceder ; revisªo da aplica5ªo da presente directiva no prazo de trŒs anos ap.s a
sua entrada em vigor, a fim de verificar se realiza os seus
objectivos.
(18) Dado que as medidas necessÆrias para a aplica5ªo da presente directiva sªo medidas de Gmbito geral na acep5ªo do
artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de
Junho de 1999, que fixa as regras de exerc=cio das competŒncias de execu5ªo atribu=das ; Comissªo (4), estas devem ser adoptadas atravØs do procedimento de regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o dessa mesma decisªo.

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

(14) O controlo dos pre5os pode ser necessÆrio caso a anÆlise
de um determinado mercado revele uma situa5ªo de concorrŒncia ineficaz. A interven5ªo regulamentar pode ser
relativamente ligeira, como a obriga5ªo de os pre5os da
selec5ªo do transportador serem razoÆveis, conforme estabelecido na Directiva 97/33/CE, ou muito mais pesada,
como a obriga5ªo de os pre5os serem orientados para os
custos, para que os pre5os sejam devidamente justificados
nos casos em que a concorrŒncia nªo Ø suficientemente
forte para evitar a fixa5ªo de pre5os excessivos. Os operadores com poder de mercado significativo, em especial,
devem evitar uma compressªo da margem de pre5os, atravØs da qual a diferen5a entre os seus pre5os de retalho e
os pre5os de interliga5ªo cobrados a concorrentes que
fornecem servi5os de retalho similares nªo Ø suficiente
para assegurar uma concorrŒncia sustentÆvel. Na sua Recomenda5ªo 98/195/CE, de 8 de Janeiro de 1998, relativa
; interliga5ªo num mercado das telecomunica5ıes libera-

1.
No Gmbito do quadro estabelecido na directiva (relativa a
um quadro regulamentar comum para as redes e servi5os de
comunica5ıes electr.nicas), a presente directiva harmoniza o
modo como os Estados-Membros regulamentam o acesso e a
interliga5ªo das redes de comunica5ıes electr.nicas e recursos
conexos. O objectivo Ø estabelecer um quadro regulamentar, de
acordo com os princ=pios do mercado interno, aplicÆvel ao
mercado entre fornecedores de redes e servi5os que tenha
como resultado uma concorrŒncia sustentÆvel, uma interoperabilidade dos servi5os e benef=cios para os consumidores.

(1) JO L 141 de 13.5.1998, p. 6.
(2) JO C 265 de 22.8.1998, p. 2.

(3) JO L 73 de 12.3.1998, p. 42.
(4) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

CAP˝TULO I
´MBITO, OBJECTIVO E DEFINI˙*ES

Artigo 1.o
´mbito e objectivo
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2.
A directiva estabelece direitos e obriga5ıes relativamente
;s empresas que detenham ou operem redes de comunica5ıes
pœblicas e recursos conexos e ;s empresas que desejem a interliga5ªo e/ou o acesso a essas redes ou recursos conexos. A
directiva define objectivos para as entidades reguladoras nacionais no que diz respeito ao acesso e interliga5ªo de redes e
estabelece procedimentos para garantir que as obriga5ıes impostas pelas entidades reguladoras nacionais sejam revistas e,
quando necessÆrio, suprimidas uma vez atingidos os objectivos
desejados.
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a toda a altura de um ecrª de formato largo, atravØs de
expansªo anam.rfica. O formato 16:9 Ø o formato de referŒncia para os servi5os de televisªo de ecrª largo.

e) «Utilizador final», um utilizador que nªo fornece servi5os ou
redes de comunica5ıes electr.nicas publicamente dispon=veis.

Artigo 2.o

CAP˝TULO II

Definiıes

QUADRO GERAL DA REGULAMENTA˙ˆO DO ACESSO E DA
INTERLIGA˙ˆO

As defini5ıes constantes da directiva (relativa a um quadro
regulamentar comum para redes e servi5os de comunica5ıes
electr.nicas) aplicam-se, quando relevante.

Artigo 3.o
Quadro geral para o acesso e a interligaªo

As seguintes defini5ıes aplicam-se igualmente:

a) «Acesso», a disponibiliza5ªo de recursos e/ou servi5os a outra empresa, segundo condi5ıes definidas, em regime de
exclusividade ou nªo-exclusividade, para o fornecimento
de servi5os de comunica5ıes electr.nicas. Abrange, nomeadamente: o acesso a elementos da rede e recursos e servi5os
conexos que possam implicar a liga5ªo de equipamento,
atravØs de fios ou sem fios; o acesso a infra-estruturas f=sicas, incluindo edif=cios, condutas e postes; o acesso a sistemas de software, incluindo sistemas de apoio operacional; o
acesso ; tradu5ªo de nœmeros ou a sistemas que ofere5am
uma funcionalidade equivalente; o acesso a redes m.veis,
em especial para fins de itinerGncia (roaming) e o acesso a
sistemas de acesso condicional para servi5os de televisªo
digital. A interliga5ªo Ø um tipo espec=fico de acesso implementado entre operadores de redes pœblicas. A utiliza5ªo do
termo «acesso» na presente directiva nªo diz respeito ao
acesso por parte de utilizadores finais.

b) «Interliga5ªo», a liga5ªo f=sica e l.gica de redes de comunica5ıes electr.nicas pœblicas utilizadas por uma mesma empresa ou por empresas diferentes, de modo a permitir a
utilizadores de uma empresa comunicarem com utilizadores
da mesma ou de outra empresa ou acederem a servi5os
fornecidos por outra empresa. Os servi5os podem ser fornecidos pelas partes envolvidas ou por terceiros que tenham
acesso ; rede.

c) «Operador» uma empresa que fornece, opera ou controla
uma rede de comunica5ıes electr.nicas publicamente dispon=vel ou um recurso conexo, como um sistema de acesso
condicional, atravØs do qual essa empresa pode restringir ou
recusar o acesso de fornecedores de servi5os ao utilizador
final ou a escolha de servi5os por parte do utilizador final.

d) «Servi5o de televisªo digital de ecrª largo», um servi5o de
televisªo constitu=do, na totalidade ou em parte, por programas produzidos e montados a fim de serem apresentados

1.
Os Estados-Membros garantirªo que nªo se verifiquem
restri5ıes que impe5am as empresas, no mesmo Estado-Membro ou em Estados-Membros diferentes, de negociar entre si
acordos sobre modalidades tØcnicas e comerciais para acesso
e/ou interliga5ªo, no respeito do direito comunitÆrio. A empresa que solicita o acesso ou interliga5ªo nªo necessita de
estar autorizada a operar no Estado-Membro em que o acesso
ou a interliga5ªo Ø solicitado, caso nªo forne5a servi5os nesse
Estado-Membro.

2.
Sem preju=zo do disposto no artigo 26.o da directiva
(relativa ao servi5o universal e aos direitos dos utilizadores
em matØria de redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas),
os Estados-Membros nªo manterªo em vigor medidas legais ou
outras medidas administrativas que obriguem os operadores, ao
concederem o acesso ou a interliga5ªo ; rede, a oferecerem
condi5ıes diferentes a diferentes empresas pelos mesmos servi5os e/ou que imponham obriga5ıes que nªo estejam relacionadas com os servi5os de acesso e interliga5ªo efectivamente
fornecidos.

Artigo 4.o
Direitos e obrigaıes das empresas
1.
Todas as empresas autorizadas a operar redes de comunica5ıes electr.nicas para fins de fornecimento de servi5os
publicamente dispon=veis terªo o direito e, quando solicitadas
por outras empresas para tal autorizadas, a obriga5ªo de negociar a interliga5ªo entre si com vista ao fornecimento dos
servi5os em causa, de modo a garantir a oferta e interoperabilidade de servi5os em toda a Comunidade.

2.
As redes de comunica5ıes electr.nicas utilizadas para a
distribui5ªo de servi5os de televisªo digital terªo capacidade
para distribuir servi5os e programas de televisªo em ecrª largo.
Os operadores de redes que recebem e redistribuem servi5os ou
programas de televisªo de ecrª largo manterªo esse mesmo
formato.
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3.
Sem preju=zo do disposto no artigo 11.o da directiva
relativa (; autoriza5ªo de redes e servi5os de comunica5ıes
electr.nicas), as entidades reguladoras nacionais assegurarªo
que as empresas que adquirem informa5ıes de outra empresa
durante o processo de negocia5ªo de modalidades de acesso ou
interliga5ªo usarªo essas informa5ıes exclusivamente para os
fins com que foram fornecidas e respeitarªo sempre a confidencialidade das informa5ıes transmitidas ou armazenadas. As
informa5ıes nªo serªo transmitidas a outras partes, em especial
outros departamentos, filiais ou empresas associadas, que poderªo obter, com essas informa5ıes, vantagens concorrenciais.
Artigo 5.o
Poderes e responsabilidades das entidades reguladoras nacionais relativamente ao acesso e 6 interligaªo
1.
As entidades reguladoras nacionais devem, agindo em
conformidade com os objectivos estabelecidos no artigo 7.o
da directiva (relativa a um quadro regulamentar comum para
as redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas), incentivar e
garantir o acesso e a interliga5ªo de redes adequados, bem
como a interoperabilidade de servi5os, exercendo a sua responsabilidade de modo a promover a eficiŒncia e a concorrŒncia
sustentÆvel e a proporcionar um benef=cio mÆximo aos utilizadores finais.
2.
Os Estados-Membros assegurarªo que as entidades reguladoras nacionais tenham poderes para impor as obriga5ıes
definidas nos artigos 6.o a 13.o da presente directiva aos operadores que forem designados como detendo um poder de
mercado significativo num mercado relevante. Na ausŒncia de
acordo entre as empresas sobre as modalidades de acesso e
interliga5ªo, os Estados-Membros assegurarªo que as entidades
reguladoras nacionais tenham poderes para intervir, a pedido
de qualquer das partes envolvidas ou por iniciativa pr.pria,
tomando em considera5ªo os objectivos da pol=tica nesta matØria e os procedimentos previstos nos artigos 6.o, 7.o, e 13.o a
18.o da directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para as redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas).
CAP˝TULO III
OBRIGA˙*ES IMPOSTAS A OPERADORES E PROCEDIMENTOS DE AN`LISE DE MERCADO

Artigo 6.o
Sistemas de acesso condicional e outros recursos conexos
1.
Os Estados-Membros assegurarªo que, em rela5ªo ao
acesso condicional para a transmissªo de servi5os de televisªo
digital aos telespectadores na Comunidade, sejam aplicÆveis as
obriga5ıes e condi5ıes estabelecidas na Parte I do Anexo, independentemente do meio de transmissªo utilizado.
2.
Poderªo ser adoptadas outras condi5ıes relativas a outros
recursos conexos referidos na Parte II do Anexo, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 14.o.
3.
Em fun5ªo da evolu5ªo tecnol.gica e do mercado, o
Anexo poderÆ ser alterado, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 14.o.
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Artigo 7.o
Revisªo de obrigaıes anteriores em matØria de acesso e
interligaªo
1.
Os Estados-Membros manterªo todas as obriga5ıes relativas ao acesso e interliga5ªo, impostas a empresas que fornecem redes de comunica5ıes electr.nicas publicamente dispon=veis, que estejam em vigor antes da data de entrada em vigor
da presente directiva ao abrigo dos artigos 4.o, 6.o, 7.o, 8.o,
11.o, 12.o e 14.o da Directiva 97/33/CE, do artigo 16.o da
Directiva 98/10/CE, dos artigos 7.o e 8.o da Directiva 92/44/CE
e do artigo 3.o do regulamento (relativo ; oferta separada de
acesso ; linha de assinante), atØ que essas obriga5ıes sejam
revistas e uma decisªo tomada em conformidade com o disposto no n.o 3.
2.
Os mercados relevantes no que diz respeito ;s obriga5ıes
referidas no n.o 1 serªo inclu=dos na decisªo inicial sobre mercados relevantes de produtos e servi5os, a publicar pela Comissªo em conformidade com o procedimento estabelecido no
artigo 14.o da drectiva relativa a (um quadro regulamentar
comum para as redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas).
3.
Os Estados-Membros assegurarªo que, imediatamente
ap.s a entrada em vigor da presente directiva e depois periodicamente, as entidades reguladoras nacionais efectuem uma
anÆlise do mercado, em conformidade com o procedimento
estabelecido no artigo 14.o da directiva relativa a (um quadro
regulamentar comum para as redes e servi5os de comunica5ıes
electr.nicas), a fim de determinar se Ø oportuno manter, alterar
ou suprimir essas obriga5ıes. As partes afectadas por essa
altera5ªo ou supressªo de obriga5ıes serªo informadas do facto
com uma antecedŒncia adequada.
Artigo 8.o
Imposiªo, alteraªo ou supressªo de obrigaıes
1.
Caso se considere que um operador detØm um poder de
mercado significativo num mercado espec=fico, na sequŒncia de
uma anÆlise do mercado efectuada em conformidade com o
disposto no artigo 14.o da directiva relativa a (um quadro
regulamentar comum para as redes e servi5os de comunica5ıes
electr.nicas), as entidades reguladoras nacionais imporªo uma
ou vÆrias das obriga5ıes previstas nos artigos 9.o a 13.o da
presente directiva, consoante adequado, a fim de evitar distor5ıes da concorrŒncia. As obriga5ıes espec=ficas impostas corresponderªo ; natureza do problema identificado.
2.
As entidades reguladoras nacionais podem, sem preju=zo
do disposto no artigo 6.o impor aos operadores, incluindo
empresas que nªo detenham um poder de mercado significativo, as obriga5ıes definidas nos artigos 9.o a 13.o da presente
directiva no que diz respeito ; interliga5ªo, a fim de dar cumprimento a compromissos internacionais.
Excepcionalmente, com o acordo prØvio da Comissªo, as entidades reguladoras nacionais podem impor aos operadores com
poder de mercado significativo obriga5ıes de acesso ou interliga5ªo que ultrapassem as estabelecidas nos artigos 9.o a 13.o
da presente directiva, desde que todas essas obriga5ıes sejam
justificadas ; luz dos objectivos estabelecidos no artigo 1.o da
presente directiva e no artigo 7.o da directiva (relativa a um
quadro regulamentar comum para as redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas) e proporcionadas face ao objectivo
pretendido.
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3.
No que respeita ao primeiro parÆgrafo do n.o 2, as entidades reguladoras nacionais notificarªo a Comissªo de decisıes
de imposi5ªo, altera5ªo ou supressªo de obriga5ıes impostas a
intervenientes no mercado, em conformidade com os procedimentos previstos nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 6.o da directiva
relativa (a um quadro regulamentar comum para as redes e
servi5os de comunica5ıes electr.nicas).

As entidades reguladoras nacionais poderªo exigir que uma
empresa verticalmente integrada apresente os seus pre5os por
grosso e os seus pre5os de transferŒncia interna de uma forma
transparente nas situa5ıes em que uma anÆlise do mercado
indica que o operador em causa fornece recursos que sªo
essenciais a outros fornecedores de servi5os, ao mesmo tempo
que ela pr.pria concorre no mesmo mercado a jusante.

Artigo 9.o

2.
A fim de facilitar a verifica5ªo do cumprimento das obriga5ıes de transparŒncia, as entidades reguladoras nacionais
terªo poderes para exigir que os registos contabil=sticos, incluindo dados sobre receitas provenientes de terceiros, sejam
fornecidos mediante pedido. As entidades reguladoras nacionais
poderªo publicar informa5ıes que contribuam para um mercado aberto e concorrencial, no respeito do direito comunitÆrio
e nacional em matØria de sigilo comercial.

Obrigaıes de transparŒncia
1.
As entidades reguladoras nacionais poderªo, de acordo
com o disposto no artigo 8.o da presente directiva, ter poderes
para impor obriga5ıes de transparŒncia em rela5ªo ; interliga5ªo e/ou acesso a redes, exigindo dos operadores que disponibilizem publicamente informa5ıes espec=ficas, como sejam
especifica5ıes tØcnicas, caracter=sticas da rede, condi5ıes de
fornecimento e utiliza5ªo e pre5os.

2.
Especialmente quando um operador estÆ sujeito a obriga5ıes em matØria de nªo-discrimina5ªo, as entidades reguladoras
nacionais poderªo ter poderes para exigir que o operador publique uma oferta de referŒncia, suficientemente discriminada,
apresentando uma descri5ªo das ofertas relevantes repartidas
por componentes de acordo com as necessidades do mercado,
bem como as condi5ıes associadas, incluindo os pre5os.

3.
As entidades reguladoras nacionais poderªo especificar as
informa5ıes exactas a disponibilizar, o n=vel de pormenor exigido e o modo de publica5ªo.

Artigo 10.o

Artigo 12.o
Obrigaıes de acesso e utilizaªo de recursos de rede
espec;ficos
1.
As entidades reguladoras nacionais poderªo, de acordo
com o disposto no artigo 8.o da presente directiva, ter poderes
para impor a operadores obriga5ıes de concessªo de acesso e
utiliza5ªo de recursos espec=ficos e/ou servi5os conexos, nomeadamente em situa5ıes em que a entidade reguladora nacional considere que a recusa de acesso prejudicaria o surgimento
de um mercado concorrencial sustentÆvel a n=vel retalhista ou
nªo seria do interesse do utilizador final.

Os operadores podem ser sujeitos, nomeadamente:

Obrigaıes de nªo-discriminaªo

a) ; obriga5ªo de conceder a terceiros o acesso a elementos
e/ou recursos de rede espec=ficos;

1.
As entidades reguladoras nacionais poderªo ter poderes,
de acordo com o disposto no artigo 8.o, para impor obriga5ıes
de nªo-discrimina5ªo, relativamente ; interliga5ªo e/ou acesso
a redes.

b) ; obriga5ªo de nªo retirar o acesso jÆ concedido a determinados recursos;

2.
As obriga5ıes de nªo-discrimina5ªo assegurarªo nomeadamente que o operador, em circunstGncias similares, aplique
condi5ıes similares a outras empresas que fornecem servi5os
semelhantes e forne5a servi5os e informa5ıes a terceiros, em
condi5ıes e com qualidade idŒnticas ;s dos servi5os e informa5ıes fornecidos aos seus pr.prios servi5os ou aos servi5os das
suas filiais ou empresas associadas.

Artigo 11.o
Obrigaıes de separaªo de contas
1.
As entidades reguladoras nacionais poderªo ter poderes,
de acordo com o disposto no artigo 8.o da presente directiva,
para impor obriga5ıes de separa5ªo de contas relativamente a
actividades espec=ficas relacionadas com a interliga5ªo e/ou
acesso a redes.

c) ; obriga5ªo de proceder ; revenda de servi5os especificados;

d) ; obriga5ªo de conceder acesso aberto a interfaces tØcnicas,
protocolos ou outras tecnologias-chave que sejam indispensÆveis para a interoperabilidade dos servi5os;

e) ; obriga5ªo de proporcionar a partilha de locais ou outras
formas de partilha de recursos, incluindo a partilha de condutas, edif=cios ou postes;

f) ; obriga5ªo de fornecer servi5os especificados, a fim de
garantir aos utilizadores a interoperabilidade de servi5os
de extremo-a-extremo, incluindo recursos para servi5os de
rede inteligentes ou itinerGncia (roaming) em redes m.veis;
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g) ; obriga5ªo de fornecer acesso a sistemas de apoio operacional ou a sistemas de software similares necessÆrios para
garantir uma concorrŒncia leal no fornecimento de servi5os;
h) ; obriga5ªo de interligar redes ou recursos de rede.
As entidades reguladoras nacionais podem fazer acompanhar
essas obriga5ıes de condi5ıes que abranjam questıes de justi5a, racionalidade, oportunidade, transparŒncia e/ou nªo-discrimina5ªo.
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seja disponibilizada publicamente uma descri5ªo do sistema de
contabiliza5ªo dos custos, apresentando, no m=nimo, as categorias principais nas quais os custos sªo agrupados e as regras
utilizadas para a imputa5ªo dos mesmos. A conformidade com
o sistema de contabiliza5ªo dos custos serÆ verificada por um
organismo independente qualificado. SerÆ publicada anualmente uma declara5ªo relativa a essa conformidade.
CAP˝TULO IV
DISPOSI˙*ES PROCESSUAIS

2.
Ao impor as obriga5ıes referidas no n.o 1, as entidades
reguladoras nacionais tomarªo especialmente em conta:
a) a viabilidade tØcnica e econ.mica da utiliza5ªo ou instala5ªo
de recursos concorrentes, em fun5ªo do ritmo de desenvolvimento do mercado;
b) a viabilidade de fornecimento do acesso proposto face ;
capacidade dispon=vel;
c) o investimento inicial do proprietÆrio dos recursos, tendo
em conta os riscos envolvidos na realiza5ªo do investimento;
d) a necessidade de salvaguardar a concorrŒncia a longo prazo;
e) quando adequado, eventuais direitos de propriedade intelectual relevantes.
Artigo 13.o
Obrigaıes de controlo dos preos e de contabilizaªo dos
custos
1.
As entidades reguladoras nacionais poderªo, de acordo
com o disposto no artigo 8.o da presente directiva, ter poderes
para impor controlos de pre5os, incluindo a obriga5ªo de
orienta5ªo dos pre5os para os custos e a obriga5ªo relativa a
sistemas de contabiliza5ªo dos custos, para fins de fornecimento de tipos espec=ficos de interliga5ªo e/ou acesso a redes,
em situa5ıes em que uma anÆlise do mercado indique que uma
potencial falta de concorrŒncia efectiva implica que o operador
em causa poderÆ ficar em condi5ıes de manter os pre5os a um
n=vel excessivamente elevado ou aplicar uma compressªo da
margem de pre5os em detrimento dos utilizadores finais. As
entidades reguladoras nacionais tomarªo em conta o investimento realizado pelo operador e os riscos a ele associados.
2.
As entidades reguladoras nacionais assegurarªo que qualquer metodologia obrigat.ria em matØria de fixa5ªo de pre5os
sirva para promover a eficiŒncia e a concorrŒncia sustentÆvel e
maximizar os benef=cios para o consumidor.
3.
Caso um operador esteja obrigado a orientar os seus
pre5os para os custos, o .nus da prova de que os encargos
se baseiam nos custos, incluindo uma taxa razoÆvel de rendimento sobre os investimentos realizados, ficarÆ a cargo do
operador em causa. As entidades reguladoras nacionais podem
exigir a um operador que justifique plenamente os seus pre5os
e podem, quando adequado, exigir o ajustamento desses pre5os.
4.
As entidades reguladoras nacionais assegurarªo que, nos
casos em que seja obrigat.ria a aplica5ªo de um sistema de
contabiliza5ªo de custos a fim permitir controlos dos pre5os,

Artigo 14.o
ComitØ
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ das Comunica5ıes
institu=do pelo artigo 19.o da directiva relativa (a um quadro
regulamentar comum para as redes e servi5os de comunica5ıes
electr.nicas).
2.
Sempre que seja feita referŒncia ao presente nœmero,
aplica-se o procedimento de regulamenta5ªo estabelecido no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o
disposto nos seus artigos 7.o e 8.o.
3.
O per=odo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø de 3 meses.
Artigo 15.o
Publicaªo e acesso a informaıes
1.
Os Estados-Membros garantirªo que sejam publicadas as
obriga5ıes espec=ficas impostas a empresas ao abrigo da presente directiva e que sejam identificados o produto/servi5o e os
mercados geogrÆficos espec=ficos. Os Estados-Membros assegurarªo que sejam disponibilizadas ao pœblico informa5ıes actualizadas de forma que garanta a todas as partes interessadas um
acesso fÆcil a essas informa5ıes.
2.
Os Estados-Membros enviarªo ; Comissªo uma c.pia de
todas estas informa5ıes publicadas. A Comissªo disponibilizarÆ
essas informa5ıes de forma prontamente acess=vel e enviÆ-las-Æ
ao ComitØ das Comunica5ıes e ao Grupo de Alto N=vel das
Comunica5ıes, conforme adequado.
Artigo 16.o
Notificaªo
1.
Os Estados-Membros notificarªo ; Comissªo, o mais tardar em 31 de Dezembro de 2001, o nome das entidades reguladoras nacionais responsÆveis pela execu5ªo das tarefas definidas na presente directiva.
2.
As entidades reguladoras nacionais notificarªo ; Comissªo os nomes dos operadores considerados detentores de
um poder de mercado significativo para os fins da presente
directiva, bem como as obriga5ıes a que estªo sujeitas ao
abrigo da presente directiva. Quaisquer altera5ıes nas obriga5ıes impostas ;s empresas ou na lista das empresas afectadas
ao abrigo do disposto na presente directiva serªo imediatamente notificadas ; Comissªo.
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ou ser acompanhadas dessa referŒncia na publica5ªo oficial. As
modalidades dessa referŒncia serªo adoptadas pelos Estados-Membros.

Revisªo
A Comissªo reexaminarÆ periodicamente a aplica5ªo da presente directiva e apresentarÆ relat.rios ao Parlamento Europeu
e ao Conselho, o primeiro dos quais no prazo de trŒs anos
ap.s a data de entrada em vigor da presente directiva. Para o
efeito, a Comissªo poderÆ solicitar informa5ıes aos Estados-membros, que as fornecerªo prontamente.

2.
Os Estados-Membros comunicarªo ; Comissªo as disposi5ıes de direito interno que adoptem no dom=nio regulado
pela presente directiva, bem como quaisquer altera5ıes a essas
disposi5ıes.
Artigo 19.o

Artigo 18.o

Entrada em vigor

Transposiªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para darem
cumprimento ; presente directiva, o mais tardar atØ 31 de
Dezembro de 2001. Desse facto informarªo imediatamente a
Comissªo.
Quando os Estados-Membros adoptarem as referidas disposi5ıes, estas devem incluir uma referŒncia ; presente directiva

A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia subsequente ao da data da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 20.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.

ANEXO
Condiıes de acesso a servios de televisªo digital difundidos aos telespectadores na Comunidade
Parte I K Condi5ıes para sistemas de acesso condicional a aplicar em conformidade com o n.o 1 do artigo 6.o.
Relativamente ao acesso condicional aos servi5os de televisªo digital difundidos aos telespectadores na Comunidade,
independentemente dos meios de transmissªo, os Estados-Membros garantirªo, de acordo com o disposto no artigo 6.o,
que sejam aplicÆveis as seguintes condi5ıes:
a) Os sistemas de acesso condicional explorados no mercado comunitÆrio devem ter a capacidade tØcnica necessÆria
para um transcontrolo com uma boa rela5ªo custo-eficÆcia, que permita o pleno controlo pelos operadores da rede, a
n=vel local ou regional, dos servi5os que utilizam esses sistemas de acesso condicional;
b) Todos os operadores de servi5os de acesso condicional, independentemente dos meios de transmissªo, que produzem
e comercializam servi5os de acesso a servi5os de televisªo digital devem:
K oferecer a todas as empresas de radiodifusªo, em condi5ıes justas, razoÆveis e nªo-discriminat.rias compat=veis
com a legisla5ªo comunitÆria da concorrŒncia, servi5os tØcnicos que permitam que os servi5os transmitidos
digitalmente pelas empresas de radiodifusªo sejam recebidos pelos telespectadores autorizados atravØs de descodificadores administrados pelos operadores de servi5os, bem como respeitar a legisla5ªo da concorrŒncia da
Comunidade,
K assegurar uma contabilidade financeira separada no que respeita ; sua actividade enquanto fornecedores de
acesso condicional.
c) Ao concederem licen5as a fabricantes de equipamentos de consumo, os titulares de direitos de propriedade industrial
relativos a sistemas e produtos de acesso condicional deverªo fazŒ-lo em condi5ıes justas, razoÆveis e nªo-discriminat.rias. Tendo em considera5ªo factores de ordem tØcnica e comercial, os titulares de direitos nªo sujeitarªo a
concessªo de licen5as a condi5ıes que pro=bam, inibam ou desencorajem a inclusªo no mesmo produto de:
K uma interface comum que permita a liga5ªo a vÆrios outros sistemas de acesso, ou
K meios pr.prios de outro sistema de acesso, desde que o titular da licen5a respeite as condi5ıes razoÆveis e
relevantes que garantam, no que lhe diz respeito, a seguran5a das transac5ıes dos operadores de sistemas de
acesso condicional.
Parte II K Outros recursos conexos a considerar no Gmbito do procedimento de revisªo previsto n.o 2 do artigo 6.o.
K Acesso ;s interfaces de programas de aplica5ıes (API)
K Acesso a guias electr.nicos de programas (GEP)
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao tratamento de dados
pessoais e  protecªo da privacidade no sector das comunicaıes electrnicas
(2000/C 365 E/17)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 385 final  2000/0189(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 25 de Agosto de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ/mico e Social,

(4) Estªo a ser introduzidas nas redes de comunica:ıes pœblicas da Comunidade novas tecnologias digitais avan:adas, que suscitam requisitos espec>ficos de protec:ªo de
dados pessoais e da privacidade do utilizador. O desenvolvimento da sociedade da informa:ªo caracteriza-se pela
introdu:ªo de novos servi:os de comunica:ıes electr/nicas. O acesso a redes m/veis digitais estÆ dispon>vel a
custos abordÆveis para um vasto pœblico. Essas redes digitais tŒm grandes capacidades e possibilidades de tratamento de dados pessoais. O desenvolvimento transfronteiras bem sucedido desses servi:os depende em parte da
confian:a dos utilizadores na garantia da sua privacidade.

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa 9 protec:ªo das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e 9 livre circula:ªo desses dados (1), impıe
aos Estados-Membros a garantia dos direitos e liberdades
das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de
dados pessoais, nomeadamente o seu direito 9 privacidade, com o objectivo de assegurar a livre circula:ªo de
dados pessoais na Comunidade.
(2) A confidencialidade das comunica:ıes Ø garantida em
conformidade com os instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos, nomeadamente a Conven:ªo
Europeia para a Protec:ªo dos Direitos do Homem e
das Liberdades Fundamentais, e com as Constitui:ıes
dos Estados-Membros.
(3) A Directiva 97/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa ao tratamento
de dados pessoais e 9 protec:ªo da privacidade no sector
das telecomunica:ıes (2), traduziu os princ>pios estabelecidos na Directiva 95/46/CE em regras espec>ficas para o
sector das telecomunica:ıes. A Directiva 97/66/CE deve
ser adaptada ao desenvolvimento dos mercados e das tecnologias dos servi:os de comunica:ıes electr/nicas, de
modo a fornecer um n>vel idŒntico de protec:ªo dos dados pessoais e da privacidade aos utilizadores de servi:os
de comunica:ıes publicamente dispon>veis, independentemente das tecnologias utilizadas.
(1) JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 24 de 30.1.1998, p. 1.

(5) A Internet estÆ a derrubar as tradicionais estruturas do
mercado, proporcionando uma infra-estrutura mundial
para o fornecimento de uma vasta gama de servi:os de
comunica:ıes electr/nicas. Os servi:os de comunica:ıes
electr/nicas publicamente dispon>veis atravØs da Internet
abrem novas possibilidades para os utilizadores mas trazem igualmente novos riscos para os seus dados pessoais
e a sua privacidade.
(6) No caso das redes de comunica:ıes pœblicas, Ø necessÆrio
estabelecer disposi:ıes legislativas, regulamentares e tØcnicas espec>ficas para a protec:ªo dos direitos e liberdades
fundamentais das pessoas singulares e dos interesses leg>timos das pessoas colectivas, em especial no que respeita
9 capacidade crescente em termos de armazenamento e
processamento informÆtico de dados relativos a assinantes
e utilizadores.
(7) As disposi:ıes legislativas, regulamentares e tØcnicas
adoptadas pelos Estados-Membros em matØria de protec:ªo dos dados pessoais, da privacidade e dos interesses
leg>timos das pessoas colectivas no sector das comunica:ıes electr/nicas, devem ser harmonizadas por forma a
evitar obstÆculos ao mercado interno das comunica:ıes
electr/nicas, em consonBncia com o disposto no artigo
14.o do Tratado. A harmoniza:ªo deve limitar-se aos requisitos necessÆrios para que a promo:ªo e o desenvolvimento de novos servi:os e redes de comunica:ıes electr/nicas entre Estados-Membros nªo sejam prejudicados.
(8) Os Estados-Membros, os fornecedores e os utilizadores em
questªo, juntamente com as instBncias comunitÆrias competentes, devem cooperar no estabelecimento e desenvolvimento das tecnologias pertinentes sempre que tal seja
necessÆrio para aplicar as garantias previstas na presente
directiva, tendo especialmente em conta os objectivos de
reduzir ao m>nimo o tratamento de dados pessoais e de
utilizar dados an/nimos ou pseud/nimos sempre que poss>vel.
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(9) No sector das comunica:ıes electr/nicas, Ø aplicÆvel a
Directiva 95/46/CE, especialmente no que se refere a todas as questıes relacionadas com a protec:ªo dos direitos
e liberdades fundamentais nªo abrangidos especificamente
pelas disposi:ıes da presente directiva, incluindo as obriga:ıes que incumbem 9 entidade que exerce o controlo e
os direitos das pessoas singulares. A Directiva 95/46/CE Ø
aplicÆvel aos servi:os de comunica:ıes nªo acess>veis ao
pœblico.

(10) F semelhan:a da Directiva 95/46/CE, a presente directiva
nªo aborda questıes de protec:ªo dos direitos e liberdades fundamentais relacionadas com actividades que nªo
sªo regidas pelo direito comunitÆrio. Compete aos Estados-Membros tomar as medidas necessÆrias para a protec:ªo da seguran:a pœblica, da defesa, da seguran:a do
Estado (incluindo o bem-estar econ/mico do Estado
quando as actividades se relacionam com assuntos de
seguran:a do Estado) e a aplica:ªo do direito penal. A
presente directiva nªo afecta a capacidade dos Estados-Membros de efectuarem as intercep:ıes legais de comunica:ıes electr/nicas, caso sejam necessÆrias para qualquer daqueles efeitos.

(11) Os assinantes de um servi:o de comunica:ıes electr/nicas
publicamente dispon>vel podem ser pessoas singulares ou
colectivas. Em complemento da Directiva 95/46/CE, a
presente directiva destina-se a proteger os direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente o seu direito 9 privacidade, bem como os interesses leg>timos das
pessoas colectivas. A directiva nªo implica a obriga:ªo,
para os Estados-Membros, de tornarem a aplica:ªo da
Directiva 95/46/CE extensiva 9 protec:ªo dos interesses
leg>timos das pessoas colectivas, que estÆ assegurada no
Bmbito da legisla:ªo comunitÆria e nacional nesta matØria.

(12) A aplica:ªo de determinados requisitos relacionados com
a apresenta:ªo e restri:ªo da linha chamadora e da linha
conectada e com o reencaminhamento automÆtico de chamadas para as linhas de assinante ligadas a centrais anal/gicas nªo deve ser obrigat/ria em casos espec>ficos,
quando essa aplica:ªo se revele tecnicamente imposs>vel
ou imponha um esfor:o econ/mico desproporcionado. G
importante para as partes interessadas serem informadas
desses casos, devendo os Estados-Membros notificÆ-los 9
Comissªo.

(13) Os fornecedores de servi:os devem tomar medidas adequadas para garantir a seguran:a dos seus servi:os, se
necessÆrio em conjunto com o fornecedor da rede, e informar os assinantes sobre quaisquer riscos espec>ficos de
viola:ªo da seguran:a da rede. Esses riscos podem ocorrer
especialmente para os servi:os de comunica:ıes electr/nicas atravØs de uma rede aberta como a Internet. G particularmente importante para os assinantes e utilizadores
desses servi:os receberem do seu fornecedor de servi:os
todas as informa:ıes acerca dos riscos existentes em termos de seguran:a para os quais o fornecedor de servi:os
em causa nªo dispıe de solu:ıes. Os fornecedores de
servi:os que fornecem servi:os de comunica:ıes electr/-
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nicas publicamente dispon>veis atravØs da Internet devem
informar os seus utilizadores e assinantes das medidas que
podem tomar para proteger a seguran:a das suas comunica:ıes, como seja o recurso a tipos espec>ficos de software ou tecnologias de cifra. A seguran:a Ø avaliada em
fun:ªo do disposto no artigo 17.o da Directiva 95/46/CE.

(14) Devem ser tomadas medidas para impedir o acesso nªo
autorizado 9s comunica:ıes efectuadas atravØs de redes
pœblicas de comunica:ıes e de servi:os de comunica:ıes
electr/nicas publicamente dispon>veis, a fim de proteger a
confidencialidade do seu conteœdo e de quaisquer dados
com elas relacionados. A legisla:ªo nacional de alguns
Estados-Membros apenas pro>be o acesso intencional
nªo autorizado 9s comunica:ıes.

(15) Os dados relativos aos assinantes tratados em redes de
comunica:ıes electr/nicas para estabelecer liga:ıes e
para transmitir informa:ıes contŒm informa:ıes sobre a
vida privada das pessoas singulares que tŒm direito ao
sigilo da sua correspondŒncia. Os leg>timos interesses
das pessoas colectivas devem tambØm ser protegidos. Esses dados apenas podem ser armazenados na medida do
necessÆrio para o fornecimento do servi:o, para efeitos de
factura:ªo e de pagamentos de interliga:ªo, e por um
per>odo limitado. Qualquer outro tratamento desses dados
que o fornecedor de servi:os de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>veis possa querer efectuar para a
comercializa:ªo dos seus pr/prios servi:os de comunica:ıes electr/nicas, ou para o fornecimento de servi:os de
valor acrescentado, s/ Ø permitido se o assinante tiver
dado o seu acordo com base em informa:ıes exactas e
completas do fornecedor de servi:os de comunica:ıes
electr/nicas publicamente dispon>veis sobre os tipos de
tratamento posterior que pretenda efectuar e sobre o direito do assinante de nªo dar ou retirar o seu consentimento a esse tratamento. Os dados de trÆfego utilizados
para comercializa:ªo de servi:os de comunica:ıes pr/prios ou para o fornecimento de servi:os de valor acrescentado devem igualmente de ser eliminados ou tornados
an/nimos ap/s o fornecimento do servi:o. Os fornecedores de servi:os devem informar sempre os assinantes
acerca dos tipos de dados que estªo a tratar e dos fins
e dura:ªo desse tratamento.

(16) A introdu:ªo de factura:ªo detalhada melhorou as possibilidades de o assinante verificar a exactidªo dos montantes cobrados pelo fornecedor do servi:o, embora possa,
ao mesmo tempo, pIr em causa a privacidade dos utilizadores de servi:os de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>veis. Por conseguinte, para preservar a privacidade do utilizador, os Estados-Membros devem incentivar o desenvolvimento de op:ıes de servi:os de comunica:ıes electr/nicas, tais como possibilidades de pagamento alternativas que permitam o acesso an/nimo ou
estritamente privado a servi:os de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>veis, como a utiliza:ªo de cartıes telef/nicos e a possibilidade de pagamento por cartªo
de crØdito.
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(17) Nas redes m/veis digitais, os dados de localiza:ªo que
fornecem a posi:ªo geogrÆfica do equipamento terminal
do seu utilizador m/vel sªo tratados para permitir a transmissªo das comunica:ıes. Esses dados sªo dados de trÆfego, abrangidos pelo disposto no artigo 6.o. No entanto,
as redes m/veis digitais podem ainda ter a capacidade de
tratar dados de localiza:ªo que sªo mais precisos do que o
necessÆrio para a transmissªo de comunica:ıes e que sªo
utilizados para o fornecimento de servi:os de valor acrescentado, tais como servi:os que fornecem aos condutores
informa:ıes e orienta:ıes individualizadas sobre o trÆfego. O tratamento desses dados para servi:os de valor
acrescentado apenas deve ser permitido se os assinantes
tiverem dado o seu consentimento. Mesmo nos casos em
que os assinantes tenham dado o seu consentimento, deverªo ter um meio simples e gratuito de recusar temporariamente o tratamento de dados de localiza:ªo.

(18) G necessÆrio, no que respeita 9 identifica:ªo da linha
chamadora, proteger o direito da parte que efectua a chamada de suprimir a apresenta:ªo da identifica:ªo da linha
da qual a chamada Ø feita e o direito da parte chamada de
rejeitar chamadas de linhas nªo identificadas. Em casos
espec>ficos, justifica-se anular a supressªo da apresenta:ªo
da identifica:ªo da linha chamadora. Certos assinantes,
em especial os servi:os de linhas SOS e outras organiza:ıes similares, tŒm interesse em garantir o anonimato de
quem faz as chamadas. G necessÆrio, no que se refere 9
identifica:ªo da linha conectada, proteger o direito e os
leg>timos interesses da parte chamada de impedir a apresenta:ªo da identifica:ªo da linha 9 qual a parte chamadora se encontra efectivamente ligada, em especial no
caso das chamadas reencaminhadas. Os fornecedores de
servi:os de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>veis devem informar os seus assinantes da existŒncia
da identifica:ªo da linha chamadora e conectada na rede,
de todos os servi:os que sªo oferecidos com base na
identifica:ªo da linha chamadora e conectada e das op:ıes de privacidade existentes. Tal permitirÆ aos assinantes
fazer uma escolha informada sobre os recursos de protec:ªo da privacidade que possam querer utilizar. As op:ıes de privacidade que sªo oferecidas linha a linha nªo
devem necessariamente estar dispon>veis como um servi:o automÆtico da rede, mas podem ser obtidas atravØs
de um simples pedido ao fornecedor do servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel.

(19) Devem prever-se medidas de protec:ªo dos assinantes
contra os inc/modos que possam ser provocados pelo
reencaminhamento automÆtico de chamadas por terceiros
e, nesses casos, deve ser poss>vel aos assinantes interromper o reencaminhamento das que sªo passadas para os
seus terminais mediante simples pedido ao fornecedor do
servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel.

(20) As listas de assinantes de servi:os de comunica:ıes electr/nicas sªo amplamente distribu>das e pœblicas. O direito
9 privacidade das pessoas singulares e os leg>timos interesses das pessoas colectivas exigem que os assinantes
possam determinar se os seus dados pessoais devem ser
publicados numa lista e, nesta eventualidade, quais os
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dados a incluir. Os fornecedores de listas pœblicas devem
informar os assinantes inclu>dos nessas listas dos fins a
que se destina a lista e de qualquer utiliza:ªo particular
que possa ser feita de versıes electr/nicas de listas pœblicas, especialmente atravØs de fun:ıes de procura incorporadas no software, tais como fun:ıes de procura invertida
que permitem aos utilizadores descobrir o nome e o endere:o do assinante apenas com base no nœmero de telefone.
(21) Devem ser previstas medidas de protec:ªo dos assinantes
contra a invasªo da sua privacidade atravØs de chamadas,
telefaxes, mensagens de correio electr/nico e outros tipos
de comunica:ıes nªo solicitadas, para fins de comercializa:ªo directa. Os Estados-Membros podem limitar essas
medidas de protec:ªo aos assinantes que sejam pessoas
singulares.
(22) As funcionalidades para o fornecimento de servi:os de
comunica:ıes electr/nicas podem ser integradas na rede
ou em qualquer parte do equipamento terminal do utilizador, incluindo o software. A protec:ªo dos dados pessoais e da privacidade do utilizador de servi:os de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>veis deve ser
independente da configura:ªo dos vÆrios componentes
necessÆrios para fornecer o servi:o e da distribui:ªo das
funcionalidades necessÆrias entre esses componentes. A
Directiva 95/46/CE abrange todas as formas de tratamento de dados pessoais, independentemente da tecnologia utilizada. A existŒncia de regras espec>ficas para os
servi:os de comunica:ıes electr/nicas em paralelo com
regras gerais aplicÆveis a outros elementos necessÆrios
para o fornecimento desses servi:os pode nªo facilitar a
protec:ªo dos dados pessoais e da privacidade de um
modo tecnologicamente neutro. Por conseguinte, pode
ser necessÆrio adoptar medidas que exijam que os fabricantes de certos tipos de equipamentos utilizados para
servi:os de comunica:ıes electr/nicas construam os
seus produtos de tal modo que incorporem salvaguardas
para garantir que os dados pessoais e a privacidade do
utilizador ou assinante sejam protegidos. A adop:ªo dessas medidas em conformidade com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
9 de Mar:o de 1999, relativa aos equipamentos de rÆdio e
equipamentos terminais de telecomunica:ıes e ao reconhecimento mœtuo da sua conformidade (1), garantirÆ que
a introdu:ªo de caracter>sticas tØcnicas nos equipamentos
de comunica:ıes electr/nicas, incluindo software, para
efeitos de protec:ªo dos dados, seja harmonizada com
vista 9 realiza:ªo do mercado interno.
(23) Concretamente e 9 semelhan:a do disposto no artigo 13.o
da Directiva 95/46/CE, os Estados-Membros podem restringir o alcance das obriga:ıes e direitos dos assinantes
em determinadas circunstBncias, garantindo, por exemplo,
que o fornecedor de um servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel possa anular a supressªo
da apresenta:ªo da identifica:ªo da linha chamadora em
conformidade com a legisla:ªo nacional, para efeitos de
preven:ªo ou detec:ªo de infrac:ıes penais ou por razıes
de seguran:a do Estado.
(1) JO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
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(24) A legisla:ªo nacional deve prever a possibilidade de ac:ıes judiciais em caso de desrespeito dos direitos dos
utilizadores e dos assinantes. Devem ser impostas san:ıes
a qualquer pessoa que, sujeita ao direito privado ou ao
pœblico, nªo cumpra as medidas nacionais adoptadas ao
abrigo da presente directiva.
(25) Na aplica:ªo da presente directiva, Ø œtil recorrer 9 experiŒncia do grupo de protec:ªo das pessoas no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais, previsto no
artigo 29.o da Directiva 95/46/CE.
(26) Para facilitar o cumprimento do disposto na presente directiva, sªo necessÆrias determinadas adapta:ıes espec>ficas para o processamento de dados jÆ em curso 9 data da
entrada em vigor das disposi:ıes nacionais de transposi:ªo da presente directiva,
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para fins privados ou comerciais, nªo sendo necessariamente assinante desse servi:o;
b) «dados de trÆfego» sªo quaisquer dados tratados durante ou
para efeitos da transmissªo de uma comunica:ªo atravØs de
uma rede de comunica:ıes electr/nicas;
c) «dados de localiza:ªo» sªo quaisquer dados tratados numa
rede de comunica:ıes electr/nicas que indiquem a posi:ªo
geogrÆfica do equipamento terminal de um utilizador de um
servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel;
d) «comunica:ªo» Ø qualquer informa:ªo trocada ou transmitida entre um nœmero finito de partes atravØs de um
servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel;

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
´mbito e objectivo
1.
A presente directiva harmoniza as disposi:ıes dos Estados-Membros necessÆrias para garantir um n>vel equivalente de
protec:ªo dos direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente o direito 9 privacidade, no que respeita ao tratamento
de dados pessoais no sector das comunica:ıes electr/nicas, e
para garantir a livre circula:ªo desses dados e de equipamentos
e servi:os de comunica:ıes electr/nicas na Comunidade.
2.
Para os efeitos do n.o 1, as disposi:ıes da presente directiva especificam e complementam o disposto na Directiva
95/46/CE. AlØm disso, estas disposi:ıes asseguram a protec:ªo
dos leg>timos interesses dos assinantes que sªo pessoas colectivas.
3.
A presente directiva nªo Ø aplicÆvel 9s actividades abrangidas pelos T>tulos V e VI do Tratado da Uniªo Europeia, e em
caso algum Ø aplicÆvel 9s actividades relacionadas com a seguran:a pœblica, a defesa, a seguran:a do Estado, incluindo o
bem-estar econ/mico do Estado quando a actividade se relacione com matØrias de seguran:a do Estado, e as actividades do
Estado em matØria de direito penal.
Artigo 2.o
Definiıes
Salvo disposi:ªo em contrÆrio, as defini:ıes constantes da Directiva 95/46/CE e da Directiva 2001/. . ./CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (relativa a um quadro regulamentar
comum para as redes e servi:os de comunica:ıes electr/nicas)
sªo aplicÆveis.
Sªo tambØm aplicÆveis as seguintes defini:ıes:
a) «utilizador» Ø qualquer pessoa singular que utilize um servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel

e) «chamada» Ø uma liga:ªo estabelecida atravØs de um servi:o
telef/nico publicamente dispon>vel que permite uma comunica:ªo bidireccional em tempo real.
Artigo 3.o
Servios abrangidos
1.
A presente directiva Ø aplicÆvel ao tratamento de dados
pessoais no contexto do fornecimento de servi:os de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>veis nas redes de comunica:ıes pœblicas da Comunidade.
2.
Os artigos 8.o, 10.o e 11.o sªo aplicÆveis 9s linhas de
assinante ligadas a centrais digitais e, sempre que tal seja tecnicamente poss>vel e nªo exija um esfor:o econ/mico desproporcionado, 9s linhas de assinante ligadas a centrais anal/gicas.
3.
Os casos em que seja tecnicamente imposs>vel - ou seja
necessÆrio um investimento desproporcionado para - preencher
os requisitos dos artigos 8.o, 10.o e 11.o devem ser notificados 9
Comissªo pelos Estados-Membros.
Artigo 4.o
Segurana
1.
O fornecedor de um servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel adoptarÆ as medidas tØcnicas e
organizativas adequadas para garantir a seguran:a dos seus
servi:os, se necessÆrio conjuntamente com o fornecedor da
rede de comunica:ıes pœblicas no que respeita 9 seguran:a
da rede. Tendo em conta o estado da tØcnica e os custos da
sua aplica:ªo, essas medidas asseguram um n>vel de seguran:a
adequado aos riscos existentes.
2.
Em caso de risco especial de viola:ªo da seguran:a da
rede, o fornecedor de um servi:o de comunica:ıes electr/nicas
publicamente dispon>vel informarÆ os assinantes desse risco e
das solu:ıes poss>veis, incluindo os respectivos custos.

19.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Artigo 5.o
Confidencialidade das comunicaıes
1.
Os Estados-Membros garantirªo, na legisla:ªo nacional, a
confidencialidade das comunica:ıes (e respectivos dados de
trÆfego) realizadas atravØs de redes de comunica:ıes pœblicas
e de servi:os de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>veis. Proibirªo, nomeadamente, a escuta, a instala:ªo de
dispositivos de escuta, o armazenamento ou outras formas de
intercep:ªo ou vigilBncia de comunica:ıes e dos respectivos
dados de trÆfego por pessoas que nªo os utilizadores, sem o
consentimento dos utilizadores em causa, excepto quando legalmente autorizados a fazŒ-lo, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 15.o.
2.
O disposto no n.o 1 nªo se aplica 9s grava:ıes legalmente
autorizadas de comunica:ıes e dos respectivos dados de trÆfego no Bmbito de prÆticas comerciais l>citas para o efeito de
constituir prova de uma transac:ªo comercial ou de outra
comunica:ªo de neg/cios.
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6.
Os n.os 1, 2, 3 e 5 sªo aplicÆveis sem preju>zo da possibilidade de as autoridades competentes serem informadas dos
dados de trÆfego, nos termos da legisla:ªo aplicÆvel, com vista
9 resolu:ªo de lit>gios, em especial os lit>gios relativos a interliga:ıes ou a factura:ªo.
Artigo 7.o
Facturaªo detalhada
1.
Os assinantes terªo o direito de receber facturas nªo detalhadas.
2.
Os Estados-Membros aplicarªo disposi:ıes nacionais para
reconciliar os direitos dos assinantes que recebem facturas discriminadas com o direito 9 privacidade dos utilizadores autores
das chamadas e dos assinantes chamados, garantindo, por
exemplo, que se encontrem 9 disposi:ªo desses utilizadores e
assinantes meios alternativos suficientes para comunica:ıes ou
pagamentos que protejam melhor a privacidade.
Artigo 8.o

Artigo 6.o
Dados de trÆfego
1.
Sem preju>zo do disposto nos n.os 2, 3 e 4, os dados de
trÆfego relativos a assinantes e utilizadores tratados para efeitos
da transmissªo de uma comunica:ªo e armazenados pelo fornecedor de uma rede ou servi:o de comunica:ıes pœblicas
devem ser eliminados ou tornados an/nimos ap/s a conclusªo
da transmissªo.

2.
Podem ser tratados dados de trÆfego necessÆrios para
efeitos de factura:ªo dos assinantes e de pagamento de interliga:ıes. O referido tratamento Ø l>cito apenas atØ final do per>odo durante o qual a factura pode ser legalmente contestada
ou o pagamento reclamado.

3.
Para efeitos de comercializa:ªo dos seus pr/prios servi:os
de comunica:ıes electr/nicas ou para o fornecimento de servi:os de valor acrescentado ao assinante, o fornecedor de um
servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel
pode tratar os dados referidos no n.o 1 na medida do N e
durante o tempo N necessÆrio para o fornecimento desses
servi:os, se o assinante tiver dado o seu consentimento.

4.
O fornecedor de servi:os informarÆ o assinante dos tipos
de dados de trÆfego que sªo tratados para os fins mencionados
nos n.os 2 e 3 e da dura:ªo desse tratamento.

5.
O tratamento de dados de trÆfego, em conformidade com
o disposto nos n.os 1 a 4, serÆ limitado ao pessoal que trabalha
para os fornecedores das redes e servi:os de comunica:ıes
pœblicas e estÆ encarregado da factura:ªo ou da gestªo do
trÆfego, das informa:ıes a clientes, da detec:ªo de fraudes,
da comercializa:ªo dos pr/prios servi:os de comunica:ıes
electr/nicas do fornecedor ou do fornecimento de um servi:o
de valor acrescentado, devendo ser limitado ao necessÆrio para
efeitos das referidas actividades.

Apresentaªo e restriªo da identificaªo da linha chamadora e da linha conectada
1.
Quando for oferecida a apresenta:ªo da identifica:ªo da
linha chamadora, o utilizador que efectua a chamada deve ter a
possibilidade de, chamada a chamada e atravØs de um meio
simples e gratuito, impedir a apresenta:ªo da identifica:ªo da
linha chamadora. Esta possibilidade deve ser oferecida, linha a
linha, aos assinantes que efectuam chamadas.
2.
Quando for oferecida a apresenta:ªo da identifica:ªo da
linha chamadora, o assinante chamado deve ter a possibilidade
de, atravØs de um meio simples e gratuito no caso de uma
utiliza:ªo razoÆvel desta fun:ªo, impedir a apresenta:ªo da
identifica:ªo da linha chamadora nas chamadas de entrada.
3.
Quando for oferecida a apresenta:ªo da identifica:ªo da
linha chamadora, caso a identifica:ªo dessa linha seja apresentada antes do estabelecimento da chamada, o assinante chamado deve ter a possibilidade de, atravØs de um meio simples,
rejeitar chamadas de entrada sempre que a apresenta:ªo da
identifica:ªo da linha chamadora tenha sido impedida pelo
utilizador ou assinante que efectua a chamada.
4.
Quando for oferecida a apresenta:ªo da identifica:ªo da
linha conectada, o assinante chamado deve ter a possibilidade
de, atravØs de um meio simples e gratuito, impedir a apresenta:ªo da identifica:ªo da linha conectada ao utilizador que
efectua a chamada.
5.
O disposto no n.o 1 Ø igualmente aplicÆvel 9s chamadas
para pa>ses terceiros originadas na Comunidade. O disposto
nos n.os 2, 3 e 4 Ø igualmente aplicÆvel a chamadas de entrada
originadas em pa>ses terceiros.
6.
Os Estados-Membros garantirªo que, quando for oferecida
a apresenta:ªo da identifica:ªo da linha chamadora e/ou da
linha conectada, os fornecedores de servi:os de comunica:ıes
electr/nicas publicamente dispon>veis informarªo o pœblico do
facto e das possibilidades referidas nos n.os 1 a 4.
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Artigo 9.o

Artigo 11.o

Dados de localizaªo

Reencaminhamento automÆtico de chamadas

1.
Nos casos em que as redes de comunica:ıes electr/nicas
possam tratar dados de localiza:ªo, para alØm dos dados de
trÆfego, relativos a utilizadores ou assinantes dos seus servi:os,
esses dados s/ podem ser tratados se forem tornados an/nimos
ou com o consentimento dos utilizadores ou assinantes, na
medida do N e durante o tempo N necessÆrio para o fornecimento de um servi:o de valor acrescentado. O fornecedor de
servi:os deve informar os utilizadores ou assinantes, antes de
obter o seu consentimento, do tipo de dados de localiza:ªo que
serªo tratados, dos fins e dura:ªo do tratamento e da eventual
transmissªo dos dados a terceiros para efeitos de fornecimento
de servi:os de valor acrescentado.

Os Estados-Membros assegurarªo que qualquer assinante possa,
atravØs de um meio simples e gratuito, pIr fim ao reencaminhamento automÆtico de chamadas por terceiros para o terminal desse assinante.

2.
Nos casos em que tenha sido obtido o consentimento dos
utilizadores ou assinantes para o tratamento de dados de localiza:ªo para alØm dos dados de trÆfego, o utilizador ou assinante deve continuar a ter a possibilidade de, por meios simples e gratuitos, recusar temporariamente o tratamento desses
dados para cada liga:ªo 9 rede ou para cada transmissªo de
uma comunica:ªo.

3.
O tratamento de dados de localiza:ªo deve, em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2, ser limitado ao pessoal
que trabalha para o fornecedor do servi:o de comunica:ıes
electr/nicas ou para terceiros que forne:am o servi:o de valor
acrescentado, devendo ser limitado ao necessÆrio para efeitos
de fornecimento do servi:o de valor acrescentado.

Artigo 10.o

Artigo 12.o
Listas de assinantes
1.
Os Estados-Membros garantirªo que os assinantes sejam
informados gratuitamente dos fins a que se destinam as listas
de assinantes impressas ou electr/nicas publicamente dispon>veis ou que podem ser obtidas atravØs de servi:os de informa:ıes de listas, nas quais os seus dados pessoais podem ser
inclu>dos, bem como de quaisquer outras possibilidades de
utiliza:ªo baseadas em fun:ıes de procura incorporadas em
versıes electr/nicas da lista.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que os assinantes disponham, gratuitamente, da possibilidade de decidir da inclusªo
dos seus dados pessoais nas listas pœblicas e, em caso afirmativo, dos dados a incluir, na medida em que esses dados sejam
pertinentes para os fins a que se destinam as listas, como
estipulado pelo fornecedor das listas, bem como de verificar,
corrigir ou retirar esses dados.
3.
O disposto nos n.os 1 e 2 aplica-se aos assinantes que
sejam pessoas singulares. Os Estados-Membros assegurarªo
igualmente, no Bmbito do direito comunitÆrio e das legisla:ıes
nacionais aplicÆveis, que os interesses leg>timos dos assinantes
que nªo sejam pessoas singulares serªo suficientemente protegidos no que se refere 9 sua inclusªo em listas pœblicas.

Excepıes
Os Estados-Membros velarªo pela transparŒncia dos processos
que regem o modo como os fornecedores de uma rede de
comunica:ıes pœblicas e/ou de um servi:o de comunica:ıes
electr/nicas publicamente dispon>vel podem anular:

a) a elimina:ªo da apresenta:ªo da identifica:ªo da linha chamadora, temporariamente e a pedido de um assinante que
pretenda determinar a origem de chamadas maliciosas ou
incomodativas; nestes casos, em conformidade com a legisla:ªo nacional, os dados que contŒm a identifica:ªo do
assinante que efectua a chamada serªo armazenados e disponibilizados pelo fornecedor da rede de comunica:ıes pœblicas e/ou servi:o de comunica:ıes electr/nicas publicamente dispon>vel;

b) a elimina:ªo da apresenta:ªo da identifica:ªo da linha chamadora e a recusa temporÆria ou ausŒncia de consentimento
de um assinante ou utilizador para o tratamento de dados
de localiza:ªo, linha a linha, para as organiza:ıes que recebem chamadas de emergŒncia e sªo reconhecidas como tal
pelos Estados-Membros, incluindo as autoridades encarregadas de aplicar a lei e os servi:os de ambulBncias e de bombeiros, para efeitos de resposta a essas chamadas.

Artigo 13.o
Comunicaıes nªo solicitadas
1.
A utiliza:ªo de sistemas de chamada automatizados sem
interven:ªo humana (aparelhos de chamada automÆticos), de
aparelhos de fax ou de correio electr/nico para fins de comercializa:ªo directa apenas poderÆ ser autorizada em rela:ªo a
assinantes que tenham dado o seu consentimento prØvio.
2.
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias
para garantir, gratuitamente, que nªo sejam permitidas comunica:ıes nªo solicitadas para fins de comercializa:ªo directa
realizadas por meios diferentes dos referidos no n.o 1 sem o
consentimento dos assinantes em questªo ou que digam respeito a assinantes que nªo desejam receber essas comunica:ıes,
sendo a escolha entre estas op:ıes determinada pela legisla:ªo
nacional.
3.
O disposto nos n.os 1 e 2 aplica-se aos assinantes que
sejam pessoas singulares. Os Estados-Membros assegurarªo
igualmente, no Bmbito do direito comunitÆrio e das legisla:ıes
nacionais aplicÆveis, que os interesses leg>timos dos assinantes
que nªo sejam pessoas singulares serªo suficientemente protegidos no que se refere a comunica:ıes nªo solicitadas.
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Artigo 14.o
Caracter+sticas tØcnicas e normalizaªo
1.
Na execu:ªo do disposto na presente directiva, os Estados-Membros garantirªo, sem preju>zo do disposto nos n.os 2 e
3, que nªo sejam impostos requisitos obrigat/rios sobre caracter>sticas tØcnicas espec>ficas dos equipamentos terminais ou de
outros equipamentos de comunica:ıes electr/nicas que possam
impedir a coloca:ªo no mercado e a livre circula:ªo desses
equipamentos nos Estados-Membros e entre estes.
2.
Nos casos em que a execu:ªo das disposi:ıes da presente
directiva s/ possa ser feita atravØs da exigŒncia de caracter>sticas tØcnicas espec>ficas em redes de comunica:ıes electr/nicas,
os Estados-Membros informarªo a Comissªo nos termos do
procedimento previsto na Directiva 98/34/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (1).
3.
Caso seja necessÆrio, a Comissªo adoptarÆ medidas para
garantir que o equipamento terminal incorpora as salvaguardas
necessÆrias para assegurar a protec:ªo dos dados pessoais e da
privacidade dos utilizadores e assinantes, em conformidade
com o disposto na Directiva 1999/5/CE e na Decisªo
87/95/CEE do Conselho (2).
Artigo 15.o
Aplicaªo de determinadas disposiıes da Directiva
95/46/CE
1.
Os Estados-Membros podem adoptar medidas legislativas
para restringir o Bmbito dos direitos e obriga:ıes previstos nos
artigos 5.o e 6.o, nos n.os 1 a 4 do artigo 8.o e no artigo 9.o da
presente directiva sempre que essas restri:ıes constituam uma
medida necessÆria para salvaguardar a seguran:a do Estado, a
defesa, a seguran:a pœblica, a preven:ªo, investiga:ªo, detec:ªo
e repressªo de infrac:ıes penais ou da utiliza:ªo nªo autorizada do sistema de comunica:ıes electr/nicas, tal como referido no n.o 1 do artigo 13.o da Directiva 95/46/CE.
2.
O disposto no cap>tulo III da Directiva 95/46/CE relativo
a recursos judiciais, responsabilidade e san:ıes Ø aplicÆvel no
que respeita 9s disposi:ıes nacionais adoptadas nos termos da
presente directiva e aos direitos individuais decorrentes da presente directiva.
3.
O grupo de protec:ªo das pessoas no que respeita ao
tratamento de dados pessoais, institu>do nos termos do artigo

(1) JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(2) JO L 36 de 7.2.1987, p. 31.
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29.o da Directiva 95/46/CE, realizarÆ tambØm as tarefas previstas no artigo 30.o da mesma directiva no que respeita 9s matØrias abrangidas pela presente directiva, nomeadamente a protec:ªo dos direitos e liberdades fundamentais e de interesses
leg>timos no sector das comunica:ıes electr/nicas.
Artigo 16.o
Disposiıes transitrias
O disposto no artigo 12.o nªo Ø aplicÆvel 9s edi:ıes de listas
publicadas antes da entrada em vigor das disposi:ıes nacionais
adoptadas nos termos da presente directiva.
Artigo 17.o
Transposiªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi:ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento 9 presente directiva o mais tardar em 31 de
Dezembro de 2001. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.
Quando os Estados-Membros adoptarem as referidas disposi:ıes, estas incluirªo uma referŒncia 9 presente directiva ou
serªo acompanhadas dessa referŒncia na publica:ªo oficial. O
modo de referŒncia serÆ determinado pelos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarªo 9 Comissªo as disposi:ıes de direito interno que adoptarem no dom>nio regido
pela presente directiva, bem como quaisquer altera:ıes a essas
disposi:ıes.
Artigo 18.o
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da data da sua publica:ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Artigo 19.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.

PT
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa  autorizaªo de redes e
servios de comunicaıes electrnicas
(2000/C 365 E/18)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 386 final  2000/0188(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Agosto de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ/mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) O resultado da consulta pœblica sobre a AnÆlise de 1999
do quadro regulamentar das comunica7ıes electr/nicas,
reflectido na Comunica7ªo da Comissªo de 26 de Abril
de 2000 (1), confirmou a necessidade de melhor harmonizar a legisla7ªo que regula o acesso ao mercado de
servi7os e redes de comunica7ıes em toda a Comunidade
e de baixar os seus custos.
(2) A convergŒncia entre os diferentes servi7os e redes de
comunica7ıes electr/nicas e as suas tecnologias exige o
estabelecimento de um regime de autoriza7ªo que abranja
todos os servi7os similares de um modo anÆlogo, independentemente das tecnologias utilizadas.
(3) Deve aplicar-se o sistema menos oneroso poss?vel para a
oferta de servi7os e redes de comunica7ıes electr/nicas,
por forma a estimular o desenvolvimento de novos servi7os de comunica7ıes electr/nicas e permitir que os prestadores de servi7os e os consumidores beneficiem das
economias de escala proporcionadas pelo mercado œnico.
(4) Estes objectivos podem ser atingidos mais facilmente atravØs de uma autoriza7ªo geral de todos os servi7os e redes
de comunica7ıes electr/nicas, sem necessidade de qualquer decisªo expressa ou acto administrativo da entidade
reguladora nacional, e limitando os eventuais requisitos
processuais exclusivamente A notifica7ªo.
(5) B necessÆrio incluir explicitamente nas autoriza7ıes gerais
os direitos das empresas decorrentes dessas autoriza7ıes,
para garantir condi7ıes equitativas em toda a Comuni(1) COM(2000) 239.

dade e facilitar a negocia7ªo transfronteiras da interliga7ªo
de redes de comunica7ıes pœblicas.
(6) Pode continuar a ser necessÆrio conceder direitos espec?ficos para a utiliza7ªo de radiofrequŒncias e nœmeros,
incluindo c/digos curtos, previstos no plano de numera7ªo nacional. Os direitos de acesso aos nœmeros podem
tambØm ser atribu?dos a partir de um plano de numera7ªo europeu, como Ø o caso do c/digo de pa?s virtual
«3 883», por exemplo, que foi atribu?do aos pa?ses membros da ConferŒncia Europeia dos Correios e Telecomunica7ıes (CEPT). Esses direitos de utiliza7ªo nªo devem ser
restringidos, excepto quando tal for inevitÆvel face A escassez de radiofrequŒncias e com vista A sua utiliza7ªo
eficiente.
(7) As condi7ıes que podem estar associadas A autoriza7ªo
geral e aos direitos espec?ficos de utiliza7ªo devem limitar-se ao estritamente necessÆrio para garantir o cumprimento dos requisitos e obriga7ıes essenciais da legisla7ªo
comunitÆria.
(8) As obriga7ıes espec?ficas dos fornecedores de servi7os e
redes de comunica7ıes electr/nicas com poder de mercado significativo, como definido na directiva (relativa a
um quadro regulamentar comum para redes e servi7os de
comunica7ıes electr/nicas), que podem ser impostas de
acordo com a legisla7ªo comunitÆria, devem ser impostas
separadamente dos direitos e obriga7ıes gerais decorrentes da autoriza7ªo geral.
(9) A autoriza7ªo geral apenas deve incluir condi7ıes espec?ficas do sector das comunica7ıes electr/nicas. Nªo deve
estar sujeita a condi7ıes que jÆ sªo aplicÆveis por for7a de
outra legisla7ªo nacional nªo espec?fica do sector das comunica7ıes electr/nicas.
(10) Nos casos em que a procura de radiofrequŒncias numa
gama espec?fica Ø superior A sua disponibilidade, devem
seguir-se procedimentos adequados e transparentes para a
atribui7ªo de tais frequŒncias, para evitar eventuais discrimina7ıes e optimizar a utiliza7ªo desses escassos recursos.
(11) Nos casos em que tenha sido acordada a n?vel europeu a
atribui7ªo harmonizada de radiofrequŒncias a determinadas empresas, os Estados-Membros devem aplicar A risca
tais acordos na concessªo dos direitos de utiliza7ªo das
radiofrequŒncias com base no plano nacional de utiliza7ªo
de frequŒncias.
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(12) Os fornecedores de servi7os e redes de comunica7ıes
electr/nicas podem necessitar de uma confirma7ªo dos
seus direitos decorrentes da autoriza7ªo geral no que respeita A interliga7ªo e aos direitos de passagem, nomeadamente para facilitar as negocia7ıes com as administra7ıes
locais ou regionais ou com os prestadores de servi7os de
outros Estados-Membros. Para esse efeito, as entidades
reguladoras nacionais devem fornecer declara7ıes As empresas que as pedirem ou automaticamente em resposta a
uma notifica7ªo nos termos da autoriza7ªo geral.
(13) As san7ıes por nªo-cumprimento das condi7ıes da autoriza7ªo geral devem ser proporcionais A infrac7ªo. Excepto em circunstGncias excepcionais, serÆ desproporcionado retirar o direito de oferecer servi7os de comunica7ıes electr/nicas ou o direito de utilizar radiofrequŒncias
ou nœmeros a uma empresa que nªo cumpre uma ou
vÆrias condi7ıes da autoriza7ªo geral, sem preju?zo, no
entanto, de medidas urgentes que os Estados-Membros
possam ter necessidade de tomar em caso de sØrias amea7as A seguran7a pœblica ou aos interesses econ/micos e
operacionais de outras empresas. A directiva tambØm nªo
deve prejudicar os eventuais pedidos de indemniza7ªo por
danos entre empresas, ao abrigo da legisla7ªo nacional.
(14) A imposi7ªo aos prestadores de servi7os de obriga7ıes em
matØria de relat/rios e informa7ıes pode revelar-se dif?cil
tanto para a empresa como para a entidade reguladora
nacional em causa. Tais obriga7ıes devem, por conseguinte, ser proporcionadas, objectivamente justificadas e
limitadas ao estritamente necessÆrio. Nªo Ø necessÆrio
exigir provas sistemÆticas e regulares do cumprimento
de todas as condi7ıes associadas A autoriza7ªo geral ou
aos direitos de utiliza7ªo. As empresas tŒm o direito de
conhecer os fins a que se destinam as informa7ıes que
devem fornecer. O fornecimento de informa7ıes nªo deve
ser condi7ªo necessÆria para o acesso ao mercado. A
presente directiva nªo deve prejudicar as obriga7ıes dos
Estados-Membros de fornecerem todas as informa7ıes necessÆrias para a defesa dos interesses da Comunidade no
contexto de acordos internacionais.
(15) Podem ser impostos encargos administrativos aos prestadores de servi7os de comunica7ıes electr/nicas, para financiar as actividades da entidade reguladora nacional
respeitantes A gestªo do sistema de autoriza7ªo e A concessªo de direitos de utiliza7ªo. Tais encargos devem limitar-se a cobrir os custos administrativos reais dessas
actividades. Para este efeito e em prol da transparŒncia,
as receitas e as despesas das entidades reguladoras nacionais devem ser publicadas num relat/rio anual que contenha o montante total dos encargos recebidos e dos custos
administrativos suportados. Deste modo, as empresas poderªo verificar o equil?brio entre os custos administrativos
e os encargos pagos. Os encargos administrativos nªo
devem funcionar como um obstÆculo A entrada no mercado. Tais encargos devem, por conseguinte, ser distribu?dos proporcionalmente ao volume de neg/cios realizado
pelas empresas em causa com os servi7os correspondentes, calculado em rela7ªo ao exerc?cio financeiro anterior
ao do ano em que sªo cobrados os encargos administrativos. Nªo deve exigir-se o pagamento de encargos administrativos As pequenas e mØdias empresas.
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(16) Para alØm dos encargos administrativos, podem ser impostas taxas pela utiliza7ªo de radiofrequŒncias e nœmeros, para garantir a utiliza7ªo /ptima de tais recursos. Tais
taxas nªo devem impedir o desenvolvimento de servi7os
inovadores e da concorrŒncia no mercado.
(17) Os Estados-Membros podem ter necessidade de alterar os
direitos, condi7ıes, procedimentos, encargos e taxas relacionados com as autoriza7ıes gerais e os direitos de utiliza7ªo, quando para tal exista uma justifica7ªo objectiva.
Essas altera7ıes devem ser devida e atempadamente notificadas a todas as partes interessadas, As quais deve ser
dada a oportunidade de exprimirem os seus pontos de
vista sobre essas altera7ıes.
(18) Objectivo da transparŒncia exige que os prestadores de
servi7os, consumidores e outras partes interessadas tenham um acesso fÆcil a quaisquer informa7ıes sobre direitos, condi7ıes, procedimentos, encargos, taxas e decisıes relativas A oferta de servi7os de comunica7ıes electr/nicas, aos direitos de utiliza7ªo de radiofrequŒncias e
nœmeros, aos planos nacionais de utiliza7ªo das frequŒncias e aos planos de numera7ªo nacionais. As entidades
reguladoras nacionais tŒm um papel importante a desempenhar no fornecimento dessas informa7ıes, na sua permanente actualiza7ªo e na centraliza7ªo de todas as informa7ıes pertinentes relativas aos direitos de passagem,
quando tais direitos sªo geridos a outros n?veis da administra7ªo.
(19) B necessÆrio controlar o bom funcionamento do mercado
œnico com base nos regimes de autoriza7ªo nacionais
decorrentes da presente directiva. Em fun7ªo dos resultados desse controlo, podem ser necessÆrias novas medidas
de harmoniza7ªo, se continuarem a existir obstÆculos ao
mercado œnico. A directiva (relativa a um quadro regulamentar comum para redes e servi7os de comunica7ıes
electr/nicas) define o quadro dos procedimentos a aplicar
caso sejam tomadas tais medidas.
(20) A substitui7ªo das autoriza7ıes existentes A data de entrada em vigor da presente directiva pelas autoriza7ıes
gerais e os direitos de utiliza7ªo espec?ficos em conformidade com a presente directiva nªo deve implicar um aumento das obriga7ıes dos prestadores de servi7os que
exercem a sua actividade ao abrigo de uma autoriza7ªo
existente nem uma redu7ªo dos seus direitos, a menos que
os direitos e obriga7ıes de outras empresas sejam afectados negativamente,
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Objectivo e "mbito de aplicaªo
1.
A presente directiva destina-se a instaurar um mercado
interno dos servi7os de comunica7ıes electr/nicas atravØs da
harmoniza7ªo e da simplifica7ªo das regras e condi7ıes de
autoriza7ªo, para facilitar a oferta de servi7os e redes de comunica7ıes electr/nicas em toda a Comunidade.
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2.
A presente directiva aplica-se a todas as autoriza7ıes
relativas A oferta de servi7os e redes de comunica7ıes electr/nicas.

19.12.2000

b) Estabelecer redes de comunica7ıes electr/nicas e obter os
necessÆrios direitos de passagem em conformidade com a
directiva (relativa a um quadro regulamentar comum para
redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas);

Artigo 2.o
Definiıes
Para efeitos da presente directiva, aplicam-se as defini7ıes constantes da directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).

c) Lhes ser dada a oportunidade de serem designadas para
oferecer elementos de uma obriga7ªo de servi7o universal
em parte ou na totalidade do territ/rio nacional, em conformidade com a directiva (relativa ao servi7o universal e
aos direitos dos utilizadores em matØria de redes e servi7os
de comunica7ıes electr/nicas).

Artigo 3.o
Autorizaªo geral de redes e servios de comunicaıes
electrnicas
1.
Os Estados-Membros nªo impedirªo que uma empresa
ofere7a servi7os ou redes de comunica7ıes electr/nicas, excepto quando tal for necessÆrio para proteger a seguran7a ou
a saœde pœblica.

2.
A oferta de servi7os ou redes de comunica7ıes electr/nicas apenas pode estar sujeita a uma autoriza7ªo geral. Pode
exigir-se que a empresa em causa apresente uma notifica7ªo,
mas nªo que obtenha uma decisªo expressa ou qualquer outro
acto administrativo da entidade reguladora nacional para poder
exercer os direitos conferidos pela autoriza7ªo. Ap/s a notifica7ªo, uma empresa pode iniciar a sua actividade comercial,
sob reserva, se necessÆrio, do disposto nos artigos 5.o, 6.o e 7.o
sobre direitos de utiliza7ªo.

3.
A notifica7ªo referida no nœmero 2 nªo implicarÆ mais
do que uma declara7ªo de uma pessoa singular ou colectiva A
entidade reguladora nacional, da inten7ªo de iniciar a oferta de
redes ou servi7os de comunica7ıes electr/nicas e a comunica7ªo das informa7ıes m?nimas necessÆrias que permitam A
entidade reguladora nacional manter um registo dos fornecedores de servi7os e redes de comunica7ıes electr/nicas. Essas
informa7ıes devem limitar-se ao necessÆrio para a identifica7ªo
do fornecedor e dos seus funcionÆrios a contactar, ao endere7o
do fornecedor e a uma breve descri7ªo do servi7o a oferecer.

Artigo 5.o
Direitos de utilizaªo de radiofrequŒncias e nœmeros
1.
Se poss?vel, nomeadamente quando seja m?nimo o risco
de interferŒncias nocivas, os Estados-Membros nªo farªo depender a utiliza7ªo das radiofrequŒncias da concessªo de direitos
de utiliza7ªo individuais, mas incluirªo as condi7ıes de utiliza7ªo dessas radiofrequŒncias na autoriza7ªo geral.

2.
Se for necessÆrio conceder direitos individuais de utiliza7ªo de radiofrequŒncias e nœmeros, os Estados-Membros concederªo esses direitos, mediante pedido, a qualquer empresa
que ofere7a servi7os ao abrigo da autoriza7ªo geral, sob reserva
do disposto nos artigos 6.o e 7.o e de quaisquer outras regras
que garantem a utiliza7ªo eficiente desses recursos, em conformidade com a directiva (relativa a um quadro regulamentar
comum para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).

Esses direitos de utiliza7ªo serªo concedidos atravØs de procedimentos abertos, nªo-discriminat/rios e transparentes. Ao
concederem direitos de utiliza7ªo, os Estados-Membros especificarªo se tais direitos podem ser transferidos e em que condi7ıes, em conformidade com o disposto no artigo 8.o da directiva (relativa a um quadro regulamentar comum para redes e
servi7os de comunica7ıes electr/nicas). Caso os Estados-Membros concedam direitos de utiliza7ªo por um per?odo de tempo
limitado, o tempo de validade serÆ adequado ao servi7o em
causa.

Artigo 4.o
Lista m'nima de direitos decorrentes da autorizaªo geral
As empresas autorizadas nos termos do artigo 3.o terªo o
direito de:

a) Oferecer servi7os de comunica7ıes electr/nicas ao pœblico e
negociar a interliga7ªo com outros prestadores de servi7os
de comunica7ıes publicamente dispon?veis abrangidos por
uma autoriza7ªo geral, em qualquer pa?s da Comunidade,
em conformidade com a directiva (relativa ao acesso e interliga7ªo de redes de comunica7ıes electr/nicas e recursos
conexos);

3.
As decisıes sobre direitos de utiliza7ªo serªo tomadas,
comunicadas e publicadas assim que poss?vel, no prazo de
duas semanas ap/s a recep7ªo do pedido pela autoridade competente no caso dos nœmeros e de seis semanas no caso das
radiofrequŒncias.

4.
Os Estados-Membros nªo limitarªo a concessªo de direitos de utiliza7ªo, excepto quando tal for necessÆrio para garantir a utiliza7ªo eficiente das radiofrequŒncias e no respeito do
disposto no artigo 7.o. Os Estados-Membros concederªo direitos de utiliza7ªo de frequŒncias quando existam frequŒncias
dispon?veis.
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Artigo 6.o
Condiıes associadas  autorizaªo geral, aos direitos de
utilizaªo de radiofrequŒncias e aos direitos de utilizaªo
de nœmeros
1.
A autoriza7ªo geral de oferta de servi7os ou redes de
comunica7ıes electr/nicas, os direitos de utiliza7ªo de radiofrequŒncias e os direitos de utiliza7ªo de nœmeros apenas estarªo sujeitos As condi7ıes enumeradas respectivamente nas
partes A, B e C do Anexo. Essas condi7ıes serªo objectivamente justificadas em rela7ªo ao servi7o em causa, nªo-discriminat/rias, proporcionadas e transparentes.

2.
As obriga7ıes espec?ficas que podem ser impostas aos
fornecedores de servi7os e redes de comunica7ıes electr/nicas
com poder de mercado significativo nos termos do artigo 8.o
da directiva (relativa ao acesso e interliga7ªo de redes de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos) ou aos operadores
designados para fornecerem o servi7o universal nos termos da
directiva (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas) serªo legalmente separadas dos direitos e obriga7ıes
gerais decorrentes da autoriza7ªo geral. Por uma questªo de
transparŒncia para as empresas, os critØrios e procedimentos
para a imposi7ªo dessas obriga7ıes espec?ficas As empresas
serªo mencionados na autoriza7ªo geral.

3.
A autoriza7ªo geral apenas incluirÆ as condi7ıes espec?ficas desse sector, tal como mencionadas na Parte A do Anexo
e nªo repetirÆ as condi7ıes aplicÆveis As empresas por for7a de
outra legisla7ªo nacional.

4.
Os Estados-Membros nªo repetirªo as condi7ıes da autoriza7ªo geral quando conferirem o direito de utilizar radiofrequŒncias ou nœmeros.

Artigo 7.o
Procedimento aplicÆvel  concessªo limitada de direitos de
utilizaªo das radiofrequŒncias
1.
Caso um Estados-Membros considere a hip/tese de limitar a concessªo de direitos de utiliza7ªo de radiofrequŒncias,
deve:

a) ter em devida conta a necessidade de maximizar os benef?cios para os utilizadores e facilitar o desenvolvimento da
concorrŒncia,

b) conceder a todas as partes interessadas, incluindo os utilizadores e consumidores, oportunidades suficientes e um prazo
de pelo menos 30 dias para apresentarem as suas observa7ıes sobre uma eventual limita7ªo,

c) publicar a sua decisªo de limitar a concessªo de direitos de
utiliza7ªo, apresentando as razıes dessa decisªo,
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d) rever a limita7ªo com uma periodicidade razoÆvel ou a
pedido das empresas, e
e) lan7ar um convite A apresenta7ªo de candidaturas a direitos
de utiliza7ªo.
2.
Se um Estados-Membros considerar que podem ser concedidos novos direitos de utiliza7ªo das radiofrequŒncias, publicarÆ essa decisªo e lan7arÆ um convite A apresenta7ªo de
candidaturas a esses direitos.
3.
Se a concessªo de direitos de utiliza7ªo das radiofrequŒncias tiver de ser limitada, os Estados-Membros conferirªo esses
direitos com base em critØrios de selec7ªo objectivos, nªo-discriminat/rios, detalhados, transparentes e proporcionados. Essa
selec7ªo deve ter na devida conta a necessidade de facilitar o
desenvolvimento da concorrŒncia e de servi7os inovadores e de
maximizar os benef?cios para os utilizadores.
4.
Em caso de procedimentos de concurso por compara7ªo
das ofertas, os Estados-Membros podem alargar o prazo mÆximo de seis semanas referido no n.o 3 do artigo 5.o pelo
per?odo que for necessÆrio para garantir que tais procedimentos sejam justos, razoÆveis, abertos e transparentes para todas
as partes interessadas, mas sem que esse per?odo exceda os seis
meses.
Esses prazos nªo prejudicarªo eventuais acordos internacionais
aplicÆveis, relativos A utiliza7ªo de radiofrequŒncias e de posi7ıes orbitais.
Artigo 8.o
Atribuiªo harmonizada de radiofrequŒncias
Caso a utiliza7ªo das radiofrequŒncias tenha sido harmonizada
e as condi7ıes e os procedimentos de acesso tenham sido
acordados em conformidade com a decisªo (relativa a um quadro regulamentar para a pol?tica do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade) e outras regras comunitÆrias, os Estados-Membros concederªo o direito de utiliza7ªo de radiofrequŒncias em conformidade com essas disposi7ıes. Nªo imporªo
quaisquer condi7ıes, critØrios adicionais ou procedimentos
que restrinjam, alterem ou atrasem a correcta atribui7ªo harmonizada de radiofrequŒncias.
Artigo 9.o
Declaraıes destinadas a facilitar o exerc'cio dos direitos
de passagem e dos direitos de interligaªo
A pedido de uma empresa, os Estados-Membros emitirªo, no
prazo de uma semana, declara7ıes que confirmem que a empresa estÆ autorizada a candidatar-se a direitos de passagem
e/ou a negociar a interliga7ªo ao abrigo da autoriza7ªo geral,
para facilitar o exerc?cio desses direitos noutros n?veis da administra7ªo ou em rela7ªo a outras empresas. Quando adequado, essas declara7ıes podem tambØm ser emitidas automaticamente em resposta A notifica7ªo referida no n.o 2 do
artigo 3.o.
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Artigo 10.o
Respeito das condiıes da autorizaªo geral ou dos direitos de utilizaªo
1.
As entidades reguladoras nacionais podem pedir As empresas que oferecem servi7os ou redes de comunica7ıes electr/nicas abrangidos pela autoriza7ªo geral ou que usufruem de
direitos de utiliza7ªo de radiofrequŒncias ou nœmeros que lhes
forne7am as informa7ıes necessÆrias para verificar o respeito
das condi7ıes da autoriza7ªo geral ou dos direitos de utiliza7ªo, em conformidade com o disposto no artigo 11.o.

2.
Se uma entidade reguladora nacional verificar que uma
empresa nªo respeita uma ou vÆrias condi7ıes da autoriza7ªo
geral ou dos direitos de utiliza7ªo, notificarÆ a empresa desse
facto e dar-lhe-Æ a possibilidade de exprimir os seus pontos de
vista ou de pLr fim ao incumprimento no prazo de um mŒs
ap/s a notifica7ªo ou em qualquer outro prazo acordado entre
a empresa em causa e a entidade reguladora nacional.

3.
Se a empresa em causa nªo puser fim ao incumprimento
no prazo referido no nœmero 2, a entidade reguladora nacional
tomarÆ medidas adequadas e proporcionadas para garantir o
respeito das condi7ıes ou dos direitos. As medidas e as razıes
em que se fundamentam serªo comunicadas A empresa em
causa no prazo de uma semana ap/s a sua adop7ªo e, pelo
menos, uma semana antes de produzirem efeitos.

4.
Se o desrespeito das condi7ıes da autoriza7ªo geral ou
dos direitos de utiliza7ªo representar uma amea7a imediata e
sØria A seguran7a ou saœde pœblica, ou criar problemas econ/micos ou operacionais sØrios aos outros fornecedores ou utilizadores de servi7os ou redes de comunica7ıes electr/nicas, os
Estados-Membros podem tomar medidas provis/rias urgentes
para sanar a situa7ªo. SerÆ dada A empresa em causa uma
oportunidade razoÆvel para apresentar os seus pontos de vista
e propor solu7ıes.

5.
As empresas terªo o direito de recorrer das medidas tomadas pelos Estados-Membros ao abrigo do presente artigo, em
conformidade com o procedimento referido no artigo 4.o da
directiva (relativa a um quadro regulamentar comum para redes
e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).
Artigo 11.o
Informaıes exigidas no "mbito da autorizaªo geral e dos
direitos de utilizaªo
1.
Sem preju?zo das obriga7ıes de informa7ªo e de notifica7ªo previstas na legisla7ªo nacional aplicÆvel, distintas da
autoriza7ªo geral, os Estados-Membros nªo exigirªo As empresas que forne7am, no Gmbito da autoriza7ªo geral, outras informa7ıes, para alØm do justificÆvel de forma proporcionada e
objectiva, para:

a) a verifica7ªo sistemÆtica do respeito das condi7ıes 1 e 2 da
Parte A, 6 da Parte B e 5 da Parte C do Anexo e do cumprimento das obriga7ıes referidas no n.o 2 do artigo 6.o;
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b) a verifica7ªo, caso a caso, do respeito das condi7ıes estabelecidas no Anexo, quando tenha sido recebida uma queixa
ou quando a entidade reguladora nacional tenha outras razıes para considerar que uma condi7ªo nªo foi respeitada;
c) os procedimentos de concurso por compara7ªo das ofertas
para as radiofrequŒncias;
d) a publica7ªo de sœmulas comparativas da qualidade e dos
pre7os dos servi7os para benef?cio dos consumidores;
e) fins estat?sticos claramente definidos;
f) anÆlises de mercado para efeitos da directiva (relativa ao
acesso e interliga7ªo de redes de comunica7ıes electr/nicas
e recursos conexos) ou da directiva (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores em matØria de redes e
servi7os de comunica7ıes electr/nicas);
As informa7ıes referidas nas al?neas a), b), d), e) e f) do primeiro parÆgrafo nªo podem ser exigidas antes do M ou como
condi7ªo para o M acesso ao mercado.
2.
Se os Estados-Membros exigirem As empresas que lhes
forne7am as informa7ıes referidas no nœmero 1, informÆ-las-ªo
do fim espec?fico a que se destinam.
Artigo 12.o
Encargos administrativos
1.
Os encargos administrativos impostos As empresas que
oferecem um servi7o ao abrigo da autoriza7ªo geral:
a) cobrirªo, no total, apenas os custos administrativos decorrentes da gestªo, controlo e aplica7ªo do regime de autoriza7ªo geral em vigor e da concessªo de direitos de utiliza7ªo
e
b) serªo distribu?dos pelas empresas proporcionalmente ao volume de neg/cios realizado por cada empresa no œltimo
exerc?cio financeiro e correspondente aos servi7os abrangidos pela autoriza7ªo geral ou para os quais foram concedidos direitos de utiliza7ªo, oferecidos no mercado nacional
do Estados-Membros que impıe os encargos.
2.
As empresas com um volume de neg/cios anual correspondente aos servi7os descritos na al?nea b) do nœmero 1
inferior a 10 milhıes de euros estarªo isentas de pagamento
de encargos administrativos.
3.
Caso imponham encargos administrativos, os Estados-Membros publicarªo uma sœmula anual dos seus custos administrativos e do montante total recebido atravØs da cobran7a
dos encargos. Se o montante total dos encargos exceder os
custos administrativos, serªo feitos os devidos ajustamentos
no ano seguinte.
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Artigo 13.o
Taxas aplicÆveis aos direitos de utilizaªo e aos direitos de
passagem
Os Estados-Membros podem autorizar a autoridade competente
a impor taxas sobre os direitos de utiliza7ªo das radiofrequŒncias, nœmeros ou direitos de passagem que reflictam a necessidade de garantir a utiliza7ªo /ptima desses recursos. Tais
taxas serªo nªo-discriminat/rias, transparentes, objectivamente
justificadas e proporcionadas com o fim a que se destinam e
terªo especialmente em conta a necessidade de impulsionar o
desenvolvimento de servi7os inovadores e da concorrŒncia.
Artigo 14.o
Alteraªo dos direitos e obrigaıes
Os Estados-Membros podem alterar os direitos, condi7ıes, procedimentos, encargos e taxas relativos As autoriza7ıes gerais e
aos direitos de utiliza7ªo ou direitos de passagem em casos
objectivamente justificados e de um modo proporcionado. Os
Estados-Membros anunciarªo com uma antecedŒncia adequada
a sua inten7ªo de proceder a tais altera7ıes e concederªo As
partes interessadas, incluindo os utilizadores e consumidores,
um prazo suficiente, nªo inferior a quatro semanas, para exprimirem os seus pontos de vista sobre as altera7ıes propostas.
Artigo 15.o
Publicaªo de informaıes
1.
Os Estados-Membros garantirªo que todas as informa7ıes
pertinentes sobre direitos, condi7ıes, procedimentos, encargos,
taxas e decisıes relativos As autoriza7ıes gerais e aos direitos
de utiliza7ªo sejam publicadas e mantidas devidamente actualizadas, de modo a serem facilmente acess?veis a todas as partes
interessadas.
2.
Caso os encargos, taxas, procedimentos e condi7ıes relativos aos direitos de passagem sejam determinados a diferentes
n?veis da administra7ªo, os Estados-Membros publicarªo e
manterªo actualizado um registo de todos eles, de modo a
ser facilmente acess?vel a todas as partes interessadas.
Artigo 16.o
Funcionamento do mercado interno
Se houver divergŒncias a n?vel dos encargos, taxas, procedimentos ou condi7ıes nacionais relativos A autoriza7ªo geral
ou A concessªo de direitos de utiliza7ªo que criem obstÆculos
ao mercado interno, a Comissªo poderÆ adoptar medidas para
harmonizar esses encargos, taxas, procedimentos ou condi7ıes
em conformidade com o procedimento referido no n.o 3 do
artigo 19.o da directiva (relativa a um quadro regulamentar
comum para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).
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Para identificar esses eventuais obstÆculos ao mercado œnico, a
Comissªo examinarÆ periodicamente o funcionamento dos regimes de autoriza7ªo nacionais e a evolu7ªo da oferta de servi7os transfronteiras na Comunidade e apresentarÆ um relat/rio
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
Artigo 17.o
Autorizaıes existentes
1.
Os Estados-Membros tornarªo conformes com as disposi7ıes da presente directiva, o mais tardar em 31 de Dezembro
de 2001, as autoriza7ıes jÆ existentes A data da sua entrada em
vigor.
2.
Se a aplica7ªo do disposto no n.o 1 conduzir a uma
redu7ªo dos direitos ou a uma extensªo das obriga7ıes decorrentes das autoriza7ıes jÆ existentes, os Estados-Membros podem prolongar a validade desses direitos e obriga7ıes atØ 30 de
Junho de 2002, desde que tal nªo afecte os direitos de outras
empresas ao abrigo da legisla7ªo comunitÆria. Os Estados-Membros notificarªo a Comissªo dessas extensıes e das respectivas razıes.
Artigo 18.o
Transposiªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor, o mais tardar em
31 de Dezembro de 2001, as disposi7ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento A
presente directiva. Desse facto informarªo imediatamente a
Comissªo.
As disposi7ıes adoptadas pelos Estados-Membros conterªo uma
referŒncia A presente directiva ou serªo acompanhadas dessa
referŒncia na sua publica7ªo oficial. As modalidades dessa referŒncia sªo adoptadas pelos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarªo A Comissªo o texto
das disposi7ıes de direito interno que adoptarem no dom?nio
regido pela presente directiva e quaisquer altera7ıes posteriores
dessas disposi7ıes.
Artigo 19.o
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da data da sua publica7ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
Artigo 20.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO
O presente anexo contØm a lista completa das condi7ıes que podem ser associadas As autoriza7ıes gerais (Parte A), aos
direitos de utiliza7ªo de radiofrequŒncias (Parte B) e aos direitos de utiliza7ªo de nœmeros (Parte C), como referido no n.o
1 do artigo 6.o e na al?nea a) do artigo 11.o.
A. Condiıes que podem ser impostas pela autorizaªo geral
1. Contribui7ıes financeiras para o financiamento do servi7o universal, em conformidade com a directiva (relativa
ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).
2. Encargos administrativos, em conformidade com o artigo 12.o da presente directiva.
3. Interoperabilidade dos servi7os e interliga7ªo das redes, em conformidade com a directiva (relativa ao acesso e
interliga7ªo de redes de comunica7ıes electr/nicas e recursos conexos).
4. Acessibilidade dos nœmeros do plano de numera7ªo nacional para os utilizadores finais, em conformidade com
a directiva (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores em matØria de redes e servi7os de
comunica7ıes electr/nicas).
5. Requisitos de protec7ªo do ambiente ou de ordenamento urbano e territorial, incluindo condi7ıes associadas A
concessªo de acesso a terrenos pœblicos ou privados e condi7ıes associadas A partilha de locais e recursos, em
conformidade com a directiva (relativa a um quadro regulamentar comum para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).
6. Obrigatoriedade de transmissªo de emissıes especificadas de rÆdio e televisªo, em conformidade com a directiva
(relativa ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes
electr/nicas).
7. Protec7ªo dos dados pessoais e da privacidade no dom?nio espec?fico das comunica7ıes electr/nicas, em
conformidade com a directiva (relativa ao tratamento dos dados pessoais e A protec7ªo da privacidade no
sector das comunica7ıes electr/nicas).
8. Regras de protec7ªo dos consumidores espec?ficas do sector das comunica7ıes electr/nicas, incluindo condi7ıes
conformes com a directiva (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores matØria de redes e
servi7os de comunica7ıes electr/nicas).
9. Obriga7ıes respeitantes aos conteœdos das emissıes, nomeadamente as relativas A protec7ªo de menores, de
acordo com o n.o 2, al?nea a), do artigo 2.o da Directiva 89/552/CEE do Conselho, de 3 de Outubro de 1989,
relativa A coordena7ªo de certas disposi7ıes legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros
respeitantes ao exerc?cio de actividades de radiodifusªo televisiva, com a redac7ªo que lhe foi dada pela Directiva
97/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
10. Informa7ıes a fornecer nos termos do procedimento de notifica7ªo previsto no n.o 3 do artigo 3.o da presente
directiva e para os fins previstos no artigo 11.o da presente directiva.
11. Autoriza7ªo da intercep7ªo legal pelas autoridades nacionais competentes, em conformidade com a directiva
(relativa ao tratamento dos dados pessoais e A protec7ªo da privacidade no sector das comunica7ıes electr/nicas) e a Directiva 95/46/CE.
12. Condi7ıes de utiliza7ªo durante grandes catÆstrofes, para garantir as comunica7ıes entre os servi7os de emergŒncia e as autoridades e as emissıes para o pœblico.
13. Medidas relativas A limita7ªo da exposi7ªo do pœblico aos campos electromagnØticos criados pelas redes de
comunica7ıes electr/nicas, de acordo com a legisla7ªo comunitÆria.
B. Condiıes que podem ser associadas aos direitos de utilizaªo das radiofrequŒncias
1. Designa7ªo do servi7o para o qual as frequŒncias serªo utilizadas, incluindo condi7ıes relativas aos conteœdos a
oferecer.
2. Utiliza7ªo eficiente das frequŒncias, em conformidade com a directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).
3. Nªo-produ7ªo de interferŒncias nocivas.
4. Dura7ªo mÆxima, em conformidade com o artigo 5.o da presente directiva.
5. TransferŒncia dos direitos e condi7ıes dessa transferŒncia, em conformidade com a directiva (relativa a um quadro
regulamentar comum para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).
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6. Taxas de utiliza7ªo, em conformidade com o artigo 13.o da presente directiva.
7. Eventuais compromissos que a empresa que obtØm os direitos de utiliza7ªo tenha assumido no decurso de um
procedimento de concurso por compara7ªo das ofertas.
C. Condiıes que podem ser associadas aos direitos de utilizaªo dos nœmeros
1.

Designa7ªo do servi7o para o qual o nœmero serÆ utilizado.

2.

Utiliza7ªo eficiente dos nœmeros, em conformidade com a directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).

3.

ExigŒncias relativas A portabilidade dos nœmeros, em conformidade com a directiva (relativa ao servi7o universal e aos direitos dos utilizadores em matØria de redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).

4.

Dura7ªo mÆxima, em conformidade com o artigo 5.o da presente directiva.

5.

TransferŒncia dos direitos e condi7ıes dessa transferŒncia, em conformidade com a directiva (relativa a um
quadro regulamentar comum para redes e servi7os de comunica7ıes electr/nicas).

6.

Taxas de utiliza7ªo, em conformidade com o artigo 13.o da presente directiva.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao servio universal e aos
direitos dos utilizadores em matØria de redes e servios de comunicaıes electrnicas
(2000/C 365 E/19)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 392 final  2000/0183(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Agosto de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A liberaliza5ªo do sector das telecomunica5ıes e o aumento da concorrŒncia e da escolha em matØria de servi5os de comunica5ıes devem ser acompanhados de medidas paralelas destinadas a criar um quadro regulamentar
harmonizado que assegure a presta5ªo do servi5o universal. O conceito de servi5o universal deve evoluir de modo
a reflectir os progressos tecnol.gicos, o desenvolvimento
do mercado e as altera5ıes na procura dos utilizadores. O
quadro regulamentar institu:do para a liberaliza5ªo total
do mercado comunitÆrio de telecomunica5ıes, em 1998,
definiu o =mbito m:nimo das obriga5ıes de servi5o universal e estabeleceu regras para a determina5ªo dos seus
custos e o seu financiamento.
(2) Nos termos do artigo 153.o do Tratado, a Comunidade
contribuirÆ para a protec5ªo dos consumidores.
(3) A Comunidade e os seus Estados-Membros assumiram
compromissos sobre o quadro regulamentar para redes
e servi5os de telecomunica5ıes no contexto do acordo
da Organiza5ªo Mundial do ComØrcio sobre telecomunica5ıes bÆsicas. Qualquer membro da OMC tem o direito
de definir o tipo de obriga5ªo de servi5o universal que
deseja manter. Essas obriga5ıes nªo serªo consideradas,
em si, anti-concorrenciais, desde que sejam administradas
de modo transparente, nªo-discriminat.rio e neutro do
ponto de vista da concorrŒncia e nªo sejam mais onerosas
do que o necessÆrio para o tipo de servi5o universal
definido pelo membro.
(4) Num mercado concorrencial, determinadas obriga5ıes devem ser aplicÆveis a todas as empresas que oferecem ser-

vi5os telef.nicos publicamente dispon:veis em locais fixos
e outras apenas devem ser aplicÆveis Bs empresas que
gozam de poder de mercado significativo, ou que foram
designadas como operadoras do servi5o universal.

(5) Um dos requisitos fundamentais do servi5o universal consiste em oferecer aos utilizadores que o solicitem uma
liga5ªo B rede telef.nica pœblica num local fixo, a um
pre5o acess:vel. O requisito limita-se a uma œnica liga5ªo
B rede e nªo se estende B Rede Digital com Integra5ªo de
Servi5os (RDIS), que oferece a possibilidade de se utilizarem duas ou mais liga5ıes em simult=neo. Nªo devem ser
impostos condicionalismos quanto aos meios tØcnicos pelos quais Ø feita a liga5ªo, sendo poss:vel o recurso a
tecnologias com e sem fios, nem quaisquer restri5ıes
quanto aos operadores que fornecem as obriga5ıes de
servi5o universal na totalidade ou em parte. As liga5ıes
B rede telef.nica pœblica num local fixo devem ser capazes de suportar, para alØm da voz, comunica5ıes de dados
com um dØbito suficiente para garantir o acesso a servi5os
de informa5ªo em linha, como os fornecidos atravØs da
Internet pœblica. O dØbito de dados que pode ser suportado por uma œnica liga5ªo B rede telef.nica pœblica depende nªo s. das capacidades do equipamento terminal
do assinante, mas tambØm da pr.pria liga5ªo. Por este
motivo, nªo Ø adequado estabelecer um dØbito de dados
ou de bits espec:fico a n:vel comunitÆrio. Os modems de
banda vocal actualmente dispon:veis oferecem tipicamente
um dØbito de dados de 56 kbit/s e adaptam esse dØbito
automaticamente em fun5ªo das varia5ıes de qualidade da
linha, pelo que o dØbito de dados conseguido pode ser
inferior a 56 kbit/s. Em casos espec:ficos, quando a liga5ªo B rede telef.nica pœblica num local fixo Ø claramente insuficiente para suportar o acesso satisfat.rio B
Internet, os Estados-membros devem poder exigir que a
liga5ªo iguale o n:vel de que dispıe a maioria dos assinantes, de modo a suportar dØbitos de dados suficientes
para o acesso B Internet. Quando essas medidas espec:ficas agravarem sensivelmente os custos l:quidos para esses
consumidores, o efeito nos custos l:quidos pode ser inclu:do no cÆlculo dos custos l:quidos das obriga5ıes de
servi5o universal;

(6) Entende-se por pre5o acess:vel um pre5o definido pelos
Estados-Membros a n:vel nacional em fun5ªo das condi5ıes nacionais espec:ficas, podendo envolver a fixa5ªo de
tarifas comuns, independentemente do local, ou op5ıes
tarifÆrias especiais para satisfazer as necessidades dos utilizadores com baixos rendimentos. A acessibilidade dos
pre5os para os consumidores individuais estÆ relacionada
com a sua capacidade de monitorizar e controlar as suas
despesas.
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(7) As informa5ıes sobre listas e o servi5o de informa5ıes
sobre listas constituem uma ferramenta essencial de
acesso aos servi5os telef.nicos e estªo inclu:dos na obriga5ªo de servi5o universal. Os utilizadores e consumidores desejam poder dispor de listas completas e de um
servi5o de informa5ıes que abranja todos os assinantes
dos servi5os telef.nicos constantes da lista e os respectivos nœmeros (incluindo os nœmeros fixos, m.veis e nœmeros de telefone pessoais) e que estas informa5ıes sejam
apresentadas segundo citØrios nªo preferenciais. Nos termos da directiva (relativa ao tratamento dos dados pessoais e B protec5ªo da privacidade no sector das comunica5ıes electr.nicas), os assinantes tŒm o direito de decidir
se querem que as suas informa5ıes pessoais sejam inclu:das numa lista pœblica e, em caso afirmativo, quais as
informa5ıes a incluir.

(8) Para os cidadªos, Ø importante que exista uma oferta
adequada de postos telef.nicos pœblicos e que os utilizadores possam ligar para nœmeros de telefone de emergŒncia, nomeadamente para o nœmero de telefone de emergŒncia œnico europeu «112», gratuitamente e a partir de
qualquer telefone, designadamente dos telefones pœblicos,
sem terem de utilizar moedas ou cartıes. A insuficiŒncia
de informa5ıes sobre a existŒncia do nœmero «112» priva
os cidadªos da seguran5a adicional proporcionada pela
sua disponibilidade a n:vel europeu, em especial quando
viajam noutros Estados-Membros.

(9) Os Estados-Membros devem tomar medidas adequadas
para garantir o acesso dos deficientes e dos utilizadores
com necessidades sociais espec:ficas a todos os servi5os
telef.nicos publicamente dispon:veis em locais fixos, bem
como a acessibilidade dos seus pre5os. As medidas espec:ficas para os utilizadores deficientes podem incluir, se
necessÆrio, a disponibiliza5ªo de telefones pœblicos com
texto, ou medidas equivalentes, para pessoas surdas ou
com deficiŒncias da fala, o fornecimento de servi5os tais
como o servi5o de informa5ıes telef.nicas, ou medidas
equivalentes, a t:tulo gratuito para pessoas cegas ou com
deficiŒncias visuais, bem como a factura5ªo discriminada
com formatos alternativos, a pedido de uma pessoa cega
ou com deficiŒncias visuais. TambØm poderÆ ser necessÆrio tomar medidas espec:ficas para que os utilizadores
deficientes ou com necessidades especiais possam aceder
aos servi5os de emergŒncia (112) e dar-lhes tambØm a
possibilidade de escolha entre diferentes operadores ou
fornecedores de servi5os, B semelhan5a dos outros consumidores. O prestador do servi5o universal nªo deve tomar
quaisquer medidas que impe5am os utilizadores de beneficiarem plenamente dos servi5os oferecidos por diferentes
operadores ou prestadores de servi5os, em combina5ªo
com os seus pr.prios servi5os oferecidos como parte do
servi5o universal.

(10) A import=ncia do acesso e da utiliza5ªo da rede telef.nica
pœblica num local fixo justifica a sua disponibilidade para
todos os utilizadores que os solicitem em condi5ıes razoÆveis. De acordo com o princ:pio da subsidiariedade,
cabe aos Estados-Membros decidir, com base em critØrios
objectivos, quais as empresas com obriga5ıes de servi5o
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universal para efeitos da presente directiva, tendo em
conta a capacidade e, se for caso disso, a vontade dessas
empresas para aceitar total ou parcialmente essas obriga5ıes. J importante que as obriga5ıes de servi5o universal
sejam cumpridas da forma mais eficiente, para que os
utilizadores paguem, de um modo geral, pre5os que correspondam a uma oferta eficiente em termos de custos. J
igualmente importante que os operadores do servi5o universal mantenham a integridade da rede, bem como a
continuidade e a qualidade do servi5o. O desenvolvimento
de uma maior concorrŒncia e escolha proporciona mais
possibilidades para que todas ou algumas das obriga5ıes
de servi5o universal sejam fornecidas por outras organiza5ıes que nªo os operadores com poder de mercado
significativo. Por conseguinte, as obriga5ıes de servi5o
universal podem ser, em alguns casos, atribu:das aos operadores que demonstrem ter os meios economicamente
mais eficientes para proporcionar o acesso e os servi5os.
As obriga5ıes correspondentes podem ser inclu:das como
condi5ıes nas autoriza5ıes de fornecimento de servi5os
publicamente dispon:veis.

(11) Os Estados-Membros devem acompanhar a situa5ªo dos
consumidores no que diz respeito B utiliza5ªo dos servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis, em especial no
que se refere B acessibilidade dos pre5os. A acessibilidade
dos pre5os do servi5o telef.nico estÆ relacionada com as
informa5ıes que os utilizadores recebem sobre as despesas de utiliza5ªo do telefone e com o custo relativo da
utiliza5ªo do telefone face a outros servi5os, bem como
com a sua capacidade de controlar essas despesas. A acessibilidade dos pre5os implica, por conseguinte, que se
conceda poder aos consumidores, atravØs das obriga5ıes
impostas Bs empresas designadas para fornecer as obriga5ıes de servi5o universal. Estas obriga5ıes incluem um
n:vel espec:fico de factura5ªo discriminada, a possibilidade
de os consumidores fazerem um barramento selectivo de
determinadas chamadas (como as dispendiosas chamadas
para os servi5os de tarifa5ªo majorada), a possibilidade de
os consumidores controlarem as despesas atravØs de
meios de prØ-pagamento e a possibilidade de pagarem a
taxa de liga5ªo inicial em presta5ıes ou serem exonerados
do seu pagamento. Tais medidas podem ter de ser revistas
e alteradas em fun5ªo da evolu5ªo do mercado. As actuais
condi5ıes nªo obrigam os operadores com obriga5ıes de
servi5o universal a avisarem os assinantes quando Ø ultrapassado um limite de despesas prØ-determinado ou se
verifica um padrªo anormal de consumo. A futura revisªo
das disposi5ıes legislativas pertinentes deve debru5ar-se
sobre a eventual necessidade de alertar os assinantes nesses casos.

(12) Excepto em casos de atrasos no pagamento ou nªo-pagamento sistemÆticos das facturas, os consumidores devem
ser protegidos contra o corte imediato da liga5ªo B rede
com fundamento no nªo-pagamento de uma factura e,
nomeadamente em caso de lit:gio devido ao elevado montante das facturas relativas a servi5os de tarifa5ªo majorada, devem continuar a ter acesso aos servi5os telef.nicos
essenciais enquanto aguardam a resolu5ªo do lit:gio. Em
alguns Estados-Membros, esse acesso apenas pode continuar a ser fornecido se o assinante continuar a pagar a
taxa de aluguer da linha.
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(13) A qualidade e o pre5o sªo factores fundamentais num
mercado concorrencial e as entidades reguladoras nacionais devem poder fiscalizar a qualidade de servi5o alcan5ada pelas organiza5ıes com poder de mercado significativo ou que tenham sido designadas como tendo obriga5ıes de servi5o universal. As entidades reguladoras nacionais tambØm devem poder fiscalizar a qualidade do servi5o alcan5ada por outras empresas que fornecem redes
telef.nicas pœblicas e/ou servi5os telef.nicos publicamente
dispon:veis a utilizadores, em locais fixos. Em rela5ªo B
qualidade do servi5o atingida pelos dois tipos de empresas, as entidades reguladoras nacionais devem poder tomar as medidas correctivas adequadas, sempre que as
considerem necessÆrias.

(14) Os Estados-Membros podem estabelecer mecanismos de
recupera5ªo ou de financiamento do custo l:quido das
obriga5ıes de servi5o universal, nos casos em que se
demonstre que as obriga5ıes s. podem ser asseguradas
com preju:zo ou com um custo l:quido que ultrapassa os
padrıes comerciais normais. J importante assegurar que
os custos l:quidos das obriga5ıes de servi5o universal
sejam adequadamente calculados e que qualquer financiamento efectuado provoque uma distor5ªo m:nima no
mercado e nas empresas e seja compat:vel com o disposto
nos artigos 87.o e 88.o do Tratado.

(15) O cÆlculo do custo l:quido do servi5o universal deve ter
devidamente em conta os custos e as receitas, bem como
os benef:cios incorp.reos que resultam da presta5ªo do
servi5o universal, mas nªo deve dificultar a realiza5ªo do
objectivo geral de assegurar que as estruturas de pre5os
reflictam os custos. Os custos l:quidos das obriga5ıes de
servi5o universal devem ser calculados com base em procedimentos transparentes.

(16) Quando a obriga5ªo de servi5o universal constitui um
encargo excessivo para uma empresa, Ø conveniente permitir que os Estados-Membros estabele5am mecanismos
de recupera5ªo eficiente dos custos l:quidos. A recupera5ªo atravØs do or5amento geral do Estado Ø um dos
mØtodos mais eficientes de recupera5ªo dos custos l:quidos das obriga5ıes de servi5o universal. TambØm Ø razoÆvel que os custos l:quidos apurados sejam repartidos por
todos os utilizadores de forma transparente atravØs de
taxas impostas Bs empresas. No caso da recupera5ªo dos
custos atravØs de taxas impostas Bs empresas, os Estados-Membros devem assegurar que o mØtodo de reparti5ªo
das mesmas se baseie em critØrios objectivos e nªo-discriminat.rios e esteja de acordo com o princ:pio da proporcionalidade. Este princ:pio nªo impede os Estados-Membros de isentarem dessas taxas os novos operadores,
que ainda nªo alcan5aram uma presen5a significativa no
mercado. Qualquer mecanismo de financiamento adoptado deve assegurar que os participantes no mercado apenas contribuam para o financiamento das obriga5ıes de
servi5o universal e nªo para outras actividades que nªo
estejam directamente ligadas ao cumprimento daquelas.
Os mecanismos de recupera5ªo devem respeitar sempre
os princ:pios do direito comunitÆrio, nomeadamente, no
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caso dos mecanismos de partilha de fundos, os de
nªo-discrimina5ªo e proporcionalidade. Qualquer mecanismo de financiamento deve garantir que os utilizadores
de um Estado-membro nªo contribuam para os custos do
servi5o universal de outro Estado-Membro, por exemplo,
quando fazem chamadas de um Estado-Membro para outro.

(17) As entidades reguladoras nacionais devem certificar-se de
que as empresas que beneficiam de financiamento para o
servi5o universal apresentam com pormenor suficiente os
elementos espec:ficos que requerem financiamento para
justificar o seu pedido. Os regimes de contabiliza5ªo
dos custos e de financiamento das obriga5ıes de servi5o
universal serªo comunicados pelos Estados-Membros B
Comissªo, para que esta verifique a sua compatibilidade
com o Tratado. Existem incentivos para que os operadores
designados aumentem o custo l:quido avaliado das obriga5ıes de servi5o universal. Por conseguinte, os Estados-Membros devem assegurar a transparŒncia e o controlo
efectivos dos montantes cobrados para financiar as obriga5ıes de servi5o universal. AlØm disso, o mecanismo
deve ser atentamente monitorizado e devem ser previstos
procedimentos eficientes que permitam recorrer oportunamente a um organismo independente para a resolu5ªo
de lit:gios sobre o montante a pagar, sem preju:zo de
outras medidas correctivas previstas no direito nacional
ou no direito comunitÆrio.

(18) Os mercados das comunica5ıes continuam a evoluir em
termos dos servi5os utilizados e dos meios tØcnicos empregues para os entregar aos utilizadores. As obriga5ıes
de servi5o universal a n:vel comunitÆrio devem ser revistas periodicamente com vista B apresenta5ªo de propostas
de altera5ªo ou B redefini5ªo do seu =mbito. Essa revisªo
deve ter em conta a evolu5ªo das condi5ıes sociais, comerciais e tecnol.gicas e o facto de qualquer altera5ªo do
=mbito dever estar sujeita ao duplo teste dos servi5os que
passam a estar dispon:veis para uma maioria substancial
da popula5ªo, com o risco consequente de exclusªo social
para aqueles que nªo os podem pagar. Devem tomar-se
precau5ıes em qualquer altera5ªo do =mbito das obriga5ıes de servi5o universal no sentido de garantir que determinadas op5ıes tecnol.gicas nªo sejam artificialmente
promovidas em desfavor de outras, que nªo seja imposto
um encargo financeiro desproporcionado Bs empresas do
sector (pondo assim em perigo a evolu5ªo do mercado e a
inova5ªo) e que os consumidores ou utilizadores com
baixos rendimentos nªo sejam injustamente sobrecarregados do ponto de vista financeiro. Qualquer altera5ªo do
=mbito significa automaticamente que qualquer custo l:quido pode ser financiado atravØs dos mØtodos permitidos
pela presente directiva. Os Estados-Membros nªo estªo
autorizados a impor aos agentes do mercado contribui5ıes financeiras resultantes de medidas que nªo fa5am
parte das obriga5ıes de servi5o universal. Cada Estado-Membro continua a ser livre de impor medidas especiais
(nªo inclu:das no =mbito das obriga5ıes de servi5o universal) e de financiÆ-las em conformidade com o direito
comunitÆrio, mas nªo atravØs de contribui5ıes dos agentes do mercado.
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(19) Uma concorrŒncia mais efectiva em todos os mercados de
acesso e servi5os proporcionarÆ maior escolha aos utilizadores. A amplitude de uma concorrŒncia e escolha efectivas varia na Comunidade e, dentro de cada Estado-Membro, entre zonas geogrÆficas e entre mercados de acesso e
de servi5os. No entanto, uma empresa que tinha anteriormente direitos exclusivos pode conservar um poder de
mercado significativo nos mercados de acesso e em alguns
mercados de servi5os. Alguns utilizadores podem estar
inteiramente dependentes do fornecimento de acesso e
de servi5os por um operador com poder de mercado
significativo. Em geral, por razıes de eficiŒncia e a fim
de incentivar uma concorrŒncia efectiva, Ø importante que
os servi5os fornecidos por um operador com poder de
mercado significativo reflictam os custos. Por razıes de
eficiŒncia e de carÆcter social, as tarifas cobradas ao utilizador final devem reflectir as condi5ıes da procura, bem
como as condi5ıes dos custos, desde que isto nªo cause
distor5ıes da concorrŒncia. Existe o risco de uma empresa
com poder de mercado significativo inibir, por diversas
formas, a entrada no mercado ou distorcer a concorrŒncia, por exemplo, praticando pre5os excessivamente altos,
estabelecendo pre5os predat.rios, impondo a agrega5ªo
de servi5os a retalho ou manifestando uma preferŒncia
indevida por certos clientes. As obriga5ıes de servi5o
universal e o interesse pœblico implicam que, para alguns
consumidores, as tarifas e as estruturas tarifÆrias possam
ter de se afastar das condi5ıes comerciais normais. Todavia, as empresas identificadas como tendo poder de mercado significativo devem estar livres de uma regulamenta5ªo excessiva nos mercados em que existe uma concorrŒncia efectiva. Por conseguinte, as entidades reguladoras
nacionais devem ter poderes para impor, manter e revogar
regulamentos sobre as tarifas a retalho a um operador
com poder de mercado significativo. A regula5ªo dos
pre5os mÆximos, o nivelamento geogrÆfico dos pre5os
ou instrumentos semelhantes podem ser utilizados para
alcan5ar o duplo objectivo de promover uma concorrŒncia efectiva sem negligenciar as necessidades de interesse
pœblico, tais como a manuten5ªo da acessibilidade dos
pre5os dos servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis
para alguns consumidores. J necessÆrio ter acesso a informa5ıes adequadas sobre a contabilidade dos custos,
para que as entidades reguladoras nacionais cumpram as
suas tarefas de regulamenta5ªo nesta matØria, incluindo a
imposi5ªo de controlos tarifÆrios.
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meadamente a Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de
Abril de 1993, relativa Bs clÆusulas abusivas nos contratos
celebrados com os consumidores (1) e a Directiva 97/7/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de
1997, relativa B protec5ªo dos consumidores em matØria
de contratos B dist=ncia (2). Especificamente, os consumidores devem usufruir de um n:vel m:nimo de seguran5a
jur:dica no que diz respeito Bs rela5ıes contratuais com o
seu fornecedor directo de servi5o telef.nico, pelo que os
termos contratuais, as condi5ıes, a qualidade do servi5o,
as condi5ıes de cessa5ªo do contrato e do servi5o, as
medidas de compensa5ªo e a resolu5ªo de lit:gios devem
estar especificados nos seus contratos. Quando sejam outros prestadores de servi5os que nªo os prestadores de
servi5o telef.nico directo a celebrar contratos com os
consumidores, devem ser inclu:das nesses contratos as
mesmas informa5ıes. As medidas destinadas a assegurar
a transparŒncia dos pre5os, tarifas, termos e condi5ıes
aumentam a capacidade dos consumidores para optimizarem as suas escolhas e beneficiarem, assim, plenamente da
concorrŒncia.

(21) Os utilizadores e consumidores devem ter acesso a informa5ıes publicamente dispon:veis sobre os servi5os de
comunica5ıes. Os Estados-Membros devem poder fiscalizar a qualidade dos servi5os oferecidos nos seus territ.rios. As entidades reguladoras nacionais devem poder recolher informa5ıes, de forma sistemÆtica, sobre a qualidade dos servi5os oferecidos nos seus territ.rios, com
base em critØrios que permitam a comparabilidade entre
prestadores de servi5os e entre Estados-Membros. As empresas que fornecem servi5os de comunica5ıes num ambiente concorrencial irªo, provavelmente, pKr B disposi5ªo
do pœblico informa5ıes adequadas e actualizadas sobre os
seus servi5os, por motivos de ordem comercial. As entidades reguladoras nacionais devem, no entanto, poder
exigir a publica5ªo dessas informa5ıes nos casos em
que fique demonstrado que elas nªo se encontram efectivamente B disposi5ªo do pœblico.

(22) Os utilizadores e consumidores devem ter a possibilidade
de usufruir de uma garantia de interoperabilidade em
rela5ªo a todos os equipamentos de recep5ªo de televisªo
digital vendidos na Comunidade. Os Estados-Membros
devem poder exigir normas harmonizadas m:nimas relativamente a esses equipamentos. Tais normas devem ser
periodicamente adaptadas em fun5ªo dos progressos tecnol.gicos e da evolu5ªo dos mercados.
(20) Os contratos sªo um instrumento importante para assegurar aos utilizadores e consumidores um n:vel m:nimo
de transparŒncia das informa5ıes e de seguran5a jur:dica.
A maioria dos fornecedores de servi5os num ambiente
concorrencial celebra contratos com os seus clientes por
razıes de conveniŒncia comercial. Para alØm das disposi5ıes da presente directiva, aplicam-se Bs transac5ıes dos
consumidores relativas Bs redes e servi5os electr.nicos as
exigŒncias da actual legisla5ªo comunitÆria em matØria de
protec5ªo dos consumidores relativas aos contratos, no-

(23) Todos os utilizadores e consumidores devem continuar a
ter acesso a servi5os de assistŒncia de telefonistas, independentemente da organiza5ªo que fornece acesso B rede
telef.nica pœblica.
(1) JO L 95 de 21.4.1993 p. 29.
(2) JO L 144 de 4.6.1997, p. 19.
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(24) A oferta de servi5os de listas jÆ se encontra aberta B
concorrŒncia. As disposi5ıes da presente directiva complementam as disposi5ıes da directiva (relativa ao tratamento dos dados pessoais e B protec5ªo da vida privada
no sector das comunica5ıes), concedendo aos assinantes o
direito de terem os seus dados pessoais inclu:dos numa
lista impressa ou electr.nica. Todos os prestadores de
servi5os que atribuem nœmeros de telefone aos seus assinantes sªo obrigados a disponibilizar as informa5ıes pertinentes em condi5ıes justas, baseadas nos custos e
nªo-discriminat.rias.

(25) J importante que os utilizadores possam ligar para o
«112», nœmero de telefone de emergŒncia œnico europeu
ou para quaisquer outros nœmeros de telefone de emergŒncia gratuitamente a partir de qualquer telefone, designadamente dos telefones pœblicos, sem terem de utilizar
moedas ou cartıes. Os Estados-Membros jÆ devem ter
tomado as medidas organizativas necessÆrias que melhor
se adequam B organiza5ªo nacional dos sistemas de emergŒncia, a fim de garantir que as chamadas para este nœmero sejam atendidas e tratadas de forma adequada. As
informa5ıes sobre a localiza5ªo da linha chamadora, a
facultar aos servi5os de emergŒncia, irªo melhorar o n:vel
de protec5ªo e de seguran5a dos utilizadores dos servi5os
«112» e ajudarªo os servi5os de emergŒncia a cumprirem a
sua missªo, desde que a transferŒncia das chamadas e dos
dados associados para os servi5os de emergŒncia em causa
esteja assegurada. As melhorias constantes a n:vel das
tecnologias da informa5ªo servirªo progressivamente de
suporte ao tratamento simult=neo de vÆrias l:nguas nas
redes a um custo razoÆvel, o que, por sua vez, garantirÆ
uma maior seguran5a para os cidadªos europeus que utilizarem o nœmero de chamada de emergŒncia 112.

(26) O fÆcil acesso aos servi5os telef.nicos internacionais Ø
essencial para os cidadªos e as empresas europeus. O
indicativo «00» jÆ foi institu:do como indicativo telef.nico
internacional normal de acesso para a Comunidade. J
poss:vel criar ou manter modalidades especiais para o
estabelecimento de chamadas entre localidades transfronteiri5as adjacentes dos Estados-Membros. Todos os operadores devem ser obrigados a realizar as chamadas que
utilizem nªo s. o indicativo regional europeu «3883»,
mas tambØm quaisquer outros indicativos regionais que
possam ser utilizados na Europa.

(27) Os recursos de marca5ªo tonal e de identifica5ªo da linha
chamadora encontram-se normalmente dispon:veis nas
centrais telef.nicas modernas e podem, deste modo, ser
cada vez mais oferecidos com poucas ou nenhumas despesas. A marca5ªo tonal Ø cada vez mais utilizada para a
interac5ªo dos utilizadores com servi5os e recursos especiais, nomeadamente com os servi5os de valor acrescentado, e a ausŒncia deste recurso pode impedir que o uti-

19.12.2000

lizador fa5a uso desses servi5os. Os Estados-Membros nªo
tŒm de impor obriga5ıes de oferta desses recursos, caso jÆ
se encontrem dispon:veis. A directiva (relativa B protec5ªo
dos dados pessoais e da privacidade no sector das comunica5ıes) salvaguarda a privacidade dos utilizadores no
que respeita B factura5ªo discriminada, proporcionando-lhes os meios de proteger o seu direito B privacidade,
quando estiver em prÆtica a identifica5ªo da linha chamadora.

(28) A portabilidade dos nœmeros Ø um factor essencial para
facilitar a escolha dos consumidores e a concorrŒncia
efectiva num ambiente de telecomunica5ıes concorrencial, de modo que os utilizadores que o solicitem possam
manter o(s) seu(s) nœmero(s) na rede telef.nica pœblica,
independentemente da organiza5ªo que oferece o servi5o.
A oferta deste recurso entre redes fixas e m.veis nªo Ø
adequada neste momento, devido B perda de informa5ıes
tarifÆrias ao consumidor que dela resultaria. Esta disposi5ªo pode ser objecto de revisªo.

(29) Actualmente, os Estados-Membros impıem certas obriga5ıes de transporte Bs redes criadas para a distribui5ªo ao
pœblico de programas de rÆdio e televisªo. Os Estados-Membros devem poder impor obriga5ıes proporcionadas
Bs empresas sob a sua jurisdi5ªo, em fun5ªo de considera5ıes de pol:tica pœblica leg:timas, mas tais obriga5ıes
apenas deverªo ser impostas quando forem necessÆrias
para realizar objectivos de interesse geral claramente definidos, devendo ser proporcionadas, transparentes e de
dura5ªo limitada. Nªo serÆ proporcionado alargar tais obriga5ıes a novas redes como a Internet. As empresas Bs
quais sªo impostas tais obriga5ıes devem ser devidamente
compensadas, em condi5ıes razoÆveis, transparentes e
nªo-discriminat.rias, pela utiliza5ªo da sua capacidade
de rede.

(30) Considera-se necessÆrio garantir a continua5ªo da aplica5ªo das disposi5ıes existentes relativas aos servi5os de
linhas alugadas na legisla5ªo comunitÆria em matØria
de telecomunica5ıes, nomeadamente na Directiva
92/44/CEE, de 5 de Junho de 1992, relativa B aplica5ªo
da oferta de rede aberta Bs linhas alugadas (1), com a
œltima redac5ªo que lhe foi dada pela Decisªo 98/80/CE
da Comissªo, de 7 de Janeiro de 1998 (2), atØ ao momento
em que as entidades reguladoras nacionais determinem, de
acordo com os processos de anÆlise do mercado estabelecidos na directiva (relativa a um quadro regulamentar
comum para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas), que essas disposi5ıes jÆ nªo sªo necessÆrias por se
ter desenvolvido um mercado suficientemente concorrencial nos seus territ.rios. Por enquanto, estes servi5os sªo
obrigat.rios e devem ser fornecidos sem recurso a quaisquer mecanismos compensat.rios.
(1) JO L 165 de 19.6.1992, p. 32.
(2) JO L 14 de 20.1.1998, p. 27.
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(31) Caso um Estado-Membro deseje garantir a oferta de outros servi5os espec:ficos em todo o seu territ.rio nacional,
as correspondentes obriga5ıes devem ser implementadas
de um modo economicamente eficiente e fora do =mbito
das obriga5ıes de servi5o universal. Como reac5ªo B iniciativa da Comissªo eEurope, o Conselho Europeu de Lisboa apelou aos Estados-Membros para que garantissem o
acesso de todas as escolas B Internet e a recursos multimedia o mais tardar no final de 2001.

(32) No contexto de um ambiente concorrencial, as entidades
reguladoras nacionais, ao abordarem questıes relacionadas com os direitos dos utilizadores e consumidores, devem ter em conta as opiniıes das partes interessadas,
incluindo os utilizadores e consumidores. Devem estar
previstos procedimentos eficazes para a resolu5ªo de lit:gios entre os utilizadores e consumidores, por um lado, e
as empresas que oferecem servi5os de comunica5ıes publicamente dispon:veis, por outro. Os Estados-Membros
devem ter plenamente em conta a Recomenda5ªo
98/257/CE da Comissªo, de 30 de Mar5o de 1998, relativa aos princ:pios aplicÆveis aos organismos responsÆveis
pela resolu5ªo extrajudicial de lit:gios de consumo (1).

(33) As disposi5ıes da presente directiva nªo impedem um
Estado-Membro de tomar medidas fundamentadas nos artigos 30.o e 46.o do Tratado, especialmente por razıes de
seguran5a, pol:tica e moral pœblicas.

(34) Em conformidade com os princ:pios da subsidiariedade e
da proporcionalidade consagrados no artigo 5.o do Tratado e dado que os objectivos essenciais do estabelecimento de um n:vel comum de servi5o universal de telecomunica5ıes para todos os utilizadores europeus e de
condi5ıes harmonizadas de acesso e utiliza5ªo das redes
telef.nicas pœblicas num local fixo e dos servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis a elas associados nªo podem ser realizados de um modo satisfat.rio a n:vel nacional e que o objectivo de estabelecer um quadro harmonizado para a regulamenta5ªo dos servi5os de comunica5ıes electr.nicas, das redes de comunica5ıes electr.nicas e recursos associados nªo pode ser cabalmente realizado pelos Estados-Membros, tal objectivo pode ser mais
eficazmente realizado a n:vel comunitÆrio. A presente
directiva limita-se a estabelecer as disposi5ıes m:nimas
necessÆrias para realizar esse objectivo e nªo vai alØm
do necessÆrio para esse efeito.

(35) Como as medidas necessÆrias para a aplica5ªo da presente
directiva sªo medidas de =mbito geral na acep5ªo do
artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28
de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc:cio das
competŒncias de execu5ªo atribu:das B Comissªo (2), devem ser adoptadas por recurso ao procedimento de regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o dessa decisªo,
(1) JO L 115 de 17.4.1998. p. 31.
(2) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

CAP˝TULO I
OBJECTIVOS E DEFINI˙(ES

Artigo 1.o
´mbito e objectivos
1.
No =mbito da directiva-quadro (relativa a um quadro
regulamentar comum para redes e servi5os de comunica5ıes
electr.nicas), a presente directiva incide na oferta de redes e
servi5os de comunica5ıes electr.nicas a utilizadores e consumidores.
2.
O objectivo da presente directiva Ø garantir a disponibilidade em toda a Comunidade de servi5os de comunica5ıes
electr.nicas de boa qualidade a um pre5o acess:vel atravØs de
uma concorrŒncia e uma possibilidade de escolha efectivas e
prover Bs situa5ıes em que as necessidades dos utilizadores e
consumidores nªo sªo convenientemente satisfeitas por meios
comerciais. A directiva destina-se igualmente a garantir a interoperabilidade dos equipamentos de televisªo digital de consumo.
Artigo 2.o
Definiıes
Para efeitos da presente directiva, aplicam-se as defini5ıes constantes da directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas).
Aplicam-se tambØm as seguintes defini5ıes:
a) «Fornecedor directo de servi5os telef.nicos pœblicos», empresa que fornece servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis e que tambØm fornece ao assinante uma liga5ªo B
rede telef.nica pœblica;
b) «Assinante», pessoa singular ou colectiva que seja parte num
contrato com empresas que fornecem servi5os de comunica5ıes publicamente dispon:veis para a presta5ªo desses
servi5os;
c) «Posto pœblico», telefone acess:vel ao pœblico em geral, cuja
utiliza5ªo seja paga com moedas e/ou cartıes de crØdito/
/dØbito e/ou cartıes de prØ-pagamento, incluindo cartıes
para utiliza5ªo de c.digos de marca5ªo;
d) «Rede telef.nica pœblica», sistemas de transmissªo e equipamentos de comuta5ªo ou encaminhamento e outros recursos utilizados para fornecer servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis; a rede serve de suporte B transferŒncia,
entre pontos terminais da rede, de comunica5ıes vocais e
tambØm de outras formas de comunica5ªo, tais como as
comunica5ıes fac-s:mile e de dados; a liga5ªo B rede telef.nica pœblica num local fixo pode ser com ou sem fios;
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e) «Servi5o telef.nico publicamente dispon:vel», servi5o ao dispor do pœblico que permite fazer e receber chamadas nacionais e internacionais e aceder aos servi5os de emergŒncia
utilizando o c.digo 112; a realiza5ªo e a recep5ªo das chamadas faz-se atravØs de um nœmero ou de nœmeros inclu:dos num plano de numera5ªo telef.nica nacional ou internacional; o servi5o pode incluir a oferta de assistŒncia de
telefonista, servi5os de listas, oferta de postos pœblicos, a
oferta do servi5o em condi5ıes especiais e/ou a oferta de
recursos especiais para os clientes deficientes ou com necessidades sociais especiais;

f) «Ponto terminal da rede (PTR)», ponto f:sico em que Ø fornecido ao assinante acesso B rede pœblica de comunica5ıes;
no caso das redes que envolvem comuta5ªo ou encaminhamento, o PTR Ø identificado atravØs de um endere5o de rede
espec:fico, que pode estar associado a um nœmero de assinante ou ao seu nome; o PTR representa uma fronteira para
efeitos regulamentares entre sistemas diferentes; a defini5ªo
da localiza5ªo dos pontos terminais da rede incumbe B
entidade reguladora nacional;

g) «Nœmero geogrÆfico», nœmero do plano nacional de numera5ªo que contØm alguns d:gitos com significado geogrÆfico,
cuja fun5ªo Ø encaminhar as chamadas para o local f:sico do
PTR do assinante a quem o nœmero foi atribu:do.
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2.
A liga5ªo fornecida deverÆ ser capaz de permitir aos
utilizadores o estabelecimento e a recep5ªo de chamadas telef.nicas locais, nacionais e internacionais, comunica5ıes fac-s:mile e comunica5ıes de dados, com dØbitos suficientes para
viabilizarem o acesso B Internet.
Artigo 5.o
Listas e servios de informaıes sobre listas
Os Estados-Membros garantirªo que, no que respeita aos assinantes de fornecedores directos de servi5os telef.nicos pœblicos
e em conformidade com o disposto no artigo 12.o da directiva
(relativa ao tratamento de dados pessoais e B protec5ªo da
privacidade no sector das comunica5ıes electr.nicas):
a) seja colocada ao dispor dos utilizadores uma lista de assinantes num formato aprovado pela respectiva entidade reguladora nacional, seja ela impressa ou electr.nica ou ambas, e actualizada regularmente, pelo menos uma vez por
ano;
b) todos os utilizadores, incluindo os utilizadores dos postos
pœblicos, possam aceder a pelo menos um servi5o de informa5ıes sobre listas que abranja os nœmeros de todos os
assinantes inclu:dos nas listas;
c) as empresas que oferecem os servi5os referidos nas al:neas a)
e b) respeitem o princ:pio da nªo-discrimina5ªo no tratamento das informa5ıes que lhes sªo fornecidas por outras
empresas.

CAP˝TULO II

Artigo 6.o

OBRIGA˙(ES DE SERVI˙O UNIVERSAL

Postos pœblicos

Artigo 3.o
Disponibilidade do servio universal
1.
Os Estados-Membros garantirªo que os servi5os definidos
neste cap:tulo sejam disponibilizados, com a qualidade especificada, a todos os utilizadores no seu territ.rio, independentemente da sua localiza5ªo geogrÆfica, e, em fun5ªo das condi5ıes nacionais espec:ficas, a um pre5o acess:vel.

2.
Os Estados-Membros determinarªo a abordagem mais eficiente e adequada para assegurar a realiza5ªo do servi5o universal, respeitando simultaneamente os princ:pios de transparŒncia, objectividade e nªo-discrimina5ªo. Procurarªo minimizar as distor5ıes do mercado, em especial o fornecimento de
servi5os a pre5os ou em termos ou condi5ıes que se afastem
das condi5ıes comerciais normais, salvaguardando simultaneamente o interesse pœblico.

Artigo 4.o
Oferta de acesso em locais fixos
1.
Os Estados-Membros garantirªo que todos os pedidos de
liga5ªo B rede telef.nica pœblica num local fixo e de acesso aos
servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis num local fixo
sejam satisfeitos por um operador, pelo menos.

1.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais possam impor Bs empresas obriga5ıes visando
garantir a oferta de postos pœblicos, de modo a satisfazer as
necessidades razoÆveis dos utilizadores, em termos de distribui5ªo geogrÆfica, nœmero de telefones e qualidade dos servi5os.
2.
Um Estado-Membro pode decidir nªo aplicar o disposto
no nœmero 1 na totalidade ou em parte do seu territ.rio, com
base numa consulta das partes interessadas, como referido no
artigo 29.o.
3.
Os Estados-Membros garantirªo a possibilidade de serem
efectuadas, gratuitamente e sem necessidade de moedas ou
cartıes, chamadas de emergŒncia a partir de postos pœblicos
utilizando o nœmero de emergŒncia œnico europeu «112», e
outros nœmeros nacionais de emergŒncia.
Artigo 7.o
Medidas especiais para utilizadores deficientes ou com necessidades especiais
1.
Os Estados-Membros tomarªo, quando adequado, medidas espec:ficas que garantam aos utilizadores deficientes e aos
utilizadores com necessidades sociais espec:ficas um acesso
equivalente e a acessibilidade dos pre5os dos servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis, incluindo o acesso a servi5os de
emergŒncia e a servi5os de informa5ıes.
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2.
Os Estados-Membros poderªo tomar medidas espec:ficas,
em fun5ªo das condi5ıes nacionais, para garantir que os utilizadores deficientes ou com necessidades especiais tambØm possam beneficiar da escolha de empresas e prestadores de servi5os que existe para a maioria dos utilizadores.

especiais ou de aplica5ªo de tarifas comuns, fornecer apoio aos
consumidores identificados como tendo necessidades econ.micas ou sociais espec:ficas, nomeadamente concedendo-lhes o
direito ao servi5o telef.nico pœblico com uma tarifa especificada.

Artigo 8.o

4.
As entidades reguladoras nacionais garantirªo que, sempre que uma empresa tenha a obriga5ªo de oferecer op5ıes
tarifÆrias especiais ou tarifas comuns, as condi5ıes sejam totalmente transparentes e publicadas e aplicadas de acordo com o
princ:pio de nªo-discrimina5ªo. As entidades reguladoras nacionais podem exigir que regimes espec:ficos sejam alterados
ou abolidos.

Designaªo das empresas
1.
Os Estados-Membros poderªo, se necessÆrio, designar
uma ou mais empresas para garantir a presta5ªo do servi5o
universal, como indicado nos artigos 4.o a 7.o, de modo que o
territ.rio nacional seja coberto na sua totalidade. Os Estados-Membros podem designar diferentes empresas, ou conjuntos de
empresas, para fornecerem diferentes elementos do servi5o universal.

2.
A fim de assegurar uma oferta eficiente de acesso e utiliza5ªo da rede telef.nica pœblica, os Estados-Membros garantirªo que todas as empresas tenham a oportunidade de ser
designadas para fornecer acesso e servi5os num local fixo,
numa parte ou na totalidade do territ.rio nacional, se necessÆrio designando diferentes empresas para fornecerem diferentes elementos (geogrÆficos ou outros) das obriga5ıes de servi5o
universal.

3.
Quando designarem as empresas com obriga5ıes de servi5o universal numa parte ou na totalidade do territ.rio nacional, os Estados-Membros utilizarªo um mecanismo de atribui5ªo eficiente, objectivo e transparente. Os mØtodos de designa5ªo podem incluir concursos e leilıes pœblicos, a fim de
assegurar o fornecimento do servi5o universal de modo economicamente eficiente e como meio para determinar o custo
l:quido da obriga5ªo de servi5o universal.

Artigo 10.o
Disposiıes espec6ficas sobre a acessibilidade dos preos e
controlo das despesas
1.
Os Estados-Membros garantirªo que as empresas designadas, ao oferecerem recursos e servi5os adicionais em rela5ªo B
oferta de uma liga5ªo B rede telef.nica pœblica e aos servi5os
telef.nicos publicamente dispon:veis, estabele5am as tarifas de
modo que o utilizador nªo seja obrigado a pagar recursos ou
servi5os que nªo sªo necessÆrios, ou nªo foram solicitados,
para o servi5o pedido.

2.
Os Estados-Membros garantirªo que as empresas designadas forne5am os recursos e servi5os espec:ficos apresentados
no Anexo I, de modo que os consumidores possam vigiar e
controlar as despesas e evitar que o servi5o seja desligado
injustificadamente.
Artigo 11.o
Qualidade de servio das empresas designadas

Artigo 9.o
N6vel e estrutura das tarifas
1.
As entidades reguladoras nacionais acompanharªo a evolu5ªo do n:vel e da estrutura das tarifas a retalho do servi5o
telef.nico publicamente dispon:vel fornecido em locais fixos
por empresas designadas, em especial no que diz respeito aos
pre5os nacionais para o consumidor e ao rendimento dos consumidores. Essas mesmas entidades poderªo, em fun5ªo das
condi5ıes nacionais, exigir Bs empresas designadas que ofere5am aos consumidores op5ıes ou pacotes tarifÆrios diferentes
dos oferecidos em condi5ıes comerciais normais, sobretudo
com o intuito de assegurar que os consumidores com baixos
rendimentos ou com necessidades sociais espec:ficas nªo sejam
impedidos de aceder ou utilizar o servi5o telef.nico publicamente dispon:vel.

2.
Os Estados-Membros podem exigir Bs empresas com obriga5ıes nos termos do artigo 4.o que apliquem tarifas comuns
em todo o territ.rio, em fun5ªo das condi5ıes nacionais.

3.
Os Estados-Membros podem, como alternativa B exigŒncia, para as empresas designadas, de oferta de op5ıes tarifÆrias

1.
As entidades reguladoras nacionais garantirªo que todas
as empresas com as obriga5ıes referidas no artigo 4.o publiquem informa5ıes adequadas e actualizadas sobre o seu
desempenho no fornecimento de acesso e de servi5os, com
base nos par=metros, defini5ıes e mØtodos de medi5ªo apresentados no Anexo III. As informa5ıes publicadas serªo igualmente fornecidas B entidade reguladora nacional.

2.
As entidades reguladoras nacionais poderªo estabelecer
objectivos de desempenho para as empresas com obriga5ıes
de servi5o universal ao abrigo do artigo 4.o. Ao fazŒ-lo, as
entidades reguladoras nacionais terªo em conta os pontos de
vista das partes interessadas, nomeadamente como referido no
artigo 29.o.

3.
Em caso de incumprimento reiterado dos objectivos de
desempenho por uma empresa, poderªo ser tomadas medidas
conformes com as condi5ıes fixadas na autoriza5ªo geral concedida a essa empresa. As entidades reguladoras nacionais poderªo ordenar auditorias independentes aos dados de desempenho, pagas pela empresa em causa, a fim de garantir a exactidªo e a comparabilidade dos dados disponibilizados pelas
empresas com obriga5ıes de servi5o universal.
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Artigo 12.o
Determinaªo dos custos do servio universal
1.
Sempre que necessÆrio, as entidades reguladoras nacionais
poderªo verificar se o fornecimento do servi5o universal constitui ou nªo um encargo exessivo para as empresas designadas
para fornecerem esse servi5o.
Para esse efeito, as entidades reguladoras nacionais podem:
a) calcular o custo l:quido da obriga5ªo, de acordo com a Parte
A do Anexo IV, ou
b) recorrer a um mecanismo de atribui5ªo eficiente, objectivo e
transparente, tal como o concurso pœblico ou o leilªo.
2.
O cÆlculo do custo l:quido das obriga5ıes de servi5o
universal referido na al:nea a) do n.o 1 serÆ objecto de auditoria
por parte de um organismo ou organiza5ªo independente. Os
resultados do cÆlculo do custo e as conclusıes da auditoria
ficarªo B disposi5ªo do pœblico.
Artigo 13.o
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cobrados Bs empresas que nªo fornecem servi5os no territ.rio
do Estado-Membro que estabeleceu o mecanismo de reparti5ªo.

Artigo 14.o
TransparŒncia
1.
Caso seja institu:do o mecanismo de reparti5ªo do custo
l:quido das obriga5ıes de servi5o universal a que se refere o
artigo 13.o, as entidades reguladoras nacionais garantirªo que
os princ:pios de reparti5ªo dos custos e os elementos constituintes do mecanismo utilizado sejam acess:veis ao pœblico.

2.
As entidades reguladoras nacionais assegurarªo a publica5ªo de um relat.rio anual contendo o custo estimado das
obriga5ıes de servi5o universal, identificando as contribui5ıes
feitas por todas as partes envolvidas e quaisquer vantagens de
mercado, financeiras ou nªo-financeiras, que possam ter resultado para a ou as empresas designadas para oferecer o servi5o
universal, caso esteja efectivamente institu:do e em funcionamento um fundo.

3.
Os Estados-Membros poderªo exigir que as contribui5ıes
feitas pelas empresas para financiar as obriga5ıes de servi5o
universal constem das facturas dos utilizadores.

Financiamento das obrigaıes de servio universal
1.
Quando, com base no cÆlculo do custo l:quido referido
no artigo 12.o, e tendo em conta as vantagens de mercado
adicionais, caso existam, de que beneficia uma empresa designada para fornecer o servi5o universal, as entidades reguladoras
nacionais considerarem que uma empresa estÆ sujeita a encargos excessivos, os Estados-Membros podem decidir:
a) introduzir um mecanismo para compensar essa empresa
pelos custos l:quidos apurados que recorre ao or5amento
geral do Estado, ou
b) repartir o custo l:quido das obriga5ıes de servi5o universal.
2.
Caso o custo l:quido seja repartido, como previsto na
al:nea b) do n.o 1, os Estados-Membros estabelecerªo um mecanismo de reparti5ªo administrado por um organismo independente dos beneficiÆrios, sob o controlo da entidade reguladora nacional. Apenas pode ser financiado o custo l:quido,
determinado nos termos do artigo 12.o, das obriga5ıes estabelecidas nos artigos 3.o a 10.o.
3.
Qualquer mecanismo de reparti5ªo baseado num fundo
respeitarÆ os princ:pios de transparŒncia, distor5ªo m:nima do
mercado, nªo-discrimina5ªo e proporcionalidade, em conformidade com os princ:pios do Anexo IV.
4.
Os encargos relacionados com a reparti5ªo do custo das
obriga5ıes de servi5o universal serªo desagregados e identificados separadamente. Tais encargos nªo serªo impostos nem

Artigo 15.o
Revisªo do 9mbito do servio universal
1.
A Comissªo procederÆ B revisªo peri.dica do =mbito do
servi5o universal, pela primeira vez dois anos ap.s a entrada
em vigor da presente directiva, designadamente tendo em vista
propor a sua altera5ªo ou redefini5ªo.

2.
Esta revisªo serÆ efectuada em fun5ªo da evolu5ªo social,
comercial e tecnol.gica. O processo de revisªo serÆ empreendido em conformidade com o Anexo V.

CAP˝TULO III
INTERESSES E DIREITOS DOS UTILIZADORES E
CONSUMIDORES

Artigo 16.o
Regulamentaªo das tarifas a retalho
1.
Os Estados-Membros manterªo todas as obriga5ıes em
matØria de tarifas a retalho para a oferta de acesso e utiliza5ªo
da rede telef.nica pœblica em locais fixos que estavam em vigor
antes da data de entrada em vigor da presente directiva, nos
termos do artigo 17.o da Directiva 98/10/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (1), atØ que essas obriga5ıes sejam
revistas e seja tomada uma decisªo nos termos do n.o 2 do
presente artigo.
(1) JO L 101 de 1.4.1998, p. 24.
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2.
Os Estados-Membros garantirªo que, com a entrada em
vigor da presente directiva e, depois, periodicamente, as entidades reguladoras nacionais procedam a uma anÆlise do mercado, de acordo com o procedimento previsto no n.o 3 do
artigo 14.o da directiva (relativa a um quadro regulamentar
comum para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas),
para decidirem se devem manter, alterar ou suprimir as obriga5ıes referidas no n.o 1 do presente artigo. As medidas tomadas serªo sujeitas ao procedimento previsto nos n.os 2 a 5
do artigo 6.o da directiva (relativa a um quadro regulamentar
comum para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas).

b) os servi5os fornecidos, os n:veis de qualidade de servi5o
oferecidos, bem como o tempo necessÆrio para a liga5ªo
inicial,

3.
Se, na sequŒncia da anÆlise do mercado efectuada em
conformidade com o n.o 3 do artigo 14.o da directiva (relativa
a um quadro regulamentar comum para redes e servi5os de
comunica5ıes electr.nicas), as entidades reguladoras nacionais
decidirem que um mercado nªo Ø efectivamente concorrencial,
garantirªo que as empresas com poder de mercado significativo
no mercado em causa orientem as suas tarifas para os custos,
de modo a nªo imporem pre5os excessivamente altos nem
inibirem a entrada no mercado ou restringirem a concorrŒncia
atravØs de pre5os predat.rios, de uma preferŒncia indevida por
utilizadores espec:ficos ou de uma agrega5ªo excessiva dos
servi5os. As entidades reguladoras nacionais podem aplicar a
essas empresas medidas adequadas de imposi5ªo de pre5os
mÆximos de retalho, de modo a proteger os interesses dos
utilizadores e consumidores, promovendo ao mesmo tempo
uma concorrŒncia efectiva.

f) os sistemas aplicÆveis de indemniza5ªo e/ou reembolso dos
assinantes em caso de incumprimento dos n:veis de qualidade de servi5o previstos no contrato, e

4.
As entidades reguladoras nacionais notificarªo B Comissªo os nomes das empresas sujeitas ao controlo das tarifas
de retalho e, quando solicitadas, apresentarªo informa5ıes sobre os controlos aplicados e os sistemas de contabiliza5ªo dos
custos utilizados pelas empresas em causa.
5.
Os Estados-Membros garantirªo que, caso uma empresa
esteja sujeita B regulamenta5ªo das tarifas de retalho, os sistemas necessÆrios e adequados de contabiliza5ªo dos custos sejam aplicados e a adequa5ªo desses sistemas seja verificada por
um organismo competente, independente da empresa. As entidades reguladoras nacionais garantirªo a publica5ªo anual de
uma declara5ªo sobre o cumprimento dessa obriga5ªo.
6.
Sem preju:zo do disposto no n.o 1 do artigo 9.o no que
se refere Bs op5ıes tarifÆrias especiais mais econ.micas e no
artigo 10.o relativamente Bs disposi5ıes espec:ficas para auxiliar
os utilizadores a controlarem as suas despesas, as entidades
reguladoras nacionais nªo aplicarªo os mecanismos de controlo
das tarifas de retalho a que se refere o n.o 1 do presente artigo
aos mercados geogrÆficos ou de utilizadores, quando estejam
seguras de que existe uma concorrŒncia efectiva.
Artigo 17.o
Contratos
1.
Os Estados-Membros garantirªo que os utilizadores e consumidores tenham o direito a um contrato com o(s) seu(s)
fornecedor(es) directo(s) de servi5os telef.nicos pœblicos, que
especifique:
a) a identidade e o endere5o do fornecedor,

c) os tipos de servi5os de manuten5ªo oferecidos,
d) os meios de obten5ªo de informa5ıes actualizadas sobre
todas as tarifas aplicÆveis e os encargos de manuten5ªo,
e) a dura5ªo do contrato, as condi5ıes para a renova5ªo ou a
cessa5ªo dos servi5os e do contrato,

g) o mØtodo para iniciar os processos de resolu5ªo de lit:gios
nos termos do artigo 30.o.
2.
Caso sejam celebrados contratos entre utilizadores ou
consumidores e fornecedores de servi5os de comunica5ıes distintos dos fornecedores directos de servi5os telef.nicos pœblicos, as informa5ıes referidas no n.o 1 serªo tambØm inclu:das
nesses contratos.
3.
Os utilizadores e consumidores serªo devidamente avisados da eventual inten5ªo de alterar as condi5ıes contratuais e
serªo livres de rescindir os contratos caso nªo aceitem as novas
condi5ıes.
4.
O disposto nos n.os 1, 2 e 3 nªo prejudica a aplica5ªo das
regras comunitÆrias em matØria de protec5ªo dos consumidores, nomeadamente as Directivas 97/7/CE e 93/13/CE.
Artigo 18.o
TransparŒncia e publicaªo de informaıes
Os Estados-Membros garantirªo que sejam postas B disposi5ªo
do pœblico e, em especial, de todos os utilizadores e consumidores, em conformidade com as disposi5ıes do Anexo II, informa5ıes transparentes sobre os pre5os e tarifas aplicÆveis e
os termos e condi5ıes habituais, em matØria de acesso Bs redes
telef.nicas pœblicas ou aos servi5os telef.nicos publicamente
dispon:veis e respectiva utiliza5ªo.
Artigo 19.o
Qualidade do servio
1.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais possam exigir Bs empresas que oferecem servi5os de comunica5ıes electr.nicas publicamente dispon:veis a
publica5ªo, para os consumidores, de informa5ıes comparÆveis, adequadas e actualizadas sobre a qualidade dos seus servi5os. As informa5ıes publicadas serªo igualmente fornecidas B
entidade reguladora nacional.
2.
SerÆ imposta uma obriga5ªo de publica5ªo de informa5ıes sobre a qualidade do servi5o, depois de serem tomados
em conta os pontos de vista das partes interessadas, incluindo
utilizadores e consumidores, como referido no artigo 29.o, e
ap.s um per:odo de consulta pœblica sobre as medidas propostas.
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Artigo 20.o
Interoperabilidade dos equipamentos de televisªo digital
de consumo
1.
Os Estados-Membros garantirªo a interoperabilidade dos
equipamentos de televisªo digital de consumo, tal como previsto no Anexo VI.
2.
Em fun5ªo da evolu5ªo dos mercados e das tecnologias, a
Comissªo pode alterar o conteœdo do Anexo VI, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 33.o.
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3.
Os Estados-Membros garantirªo que as empresas que exploram redes telef.nicas pœblicas ponham as informa5ıes sobre
a localiza5ªo da pessoa que efectua a chamada B disposi5ªo das
autoridades responsÆveis pelos servi5os de emergŒncia, sempre
que tal seja tecnicamente viÆvel, no que respeita a todas as
chamadas para o nœmero de emergŒncia europeu «112».

4.
Os Estados-Membros garantirªo que os cidadªos sejam
devidamente informados da existŒncia e da finalidade do nœmero de emergŒncia europeu «112».

Artigo 21.o

Artigo 23.o

Servios com a assistŒncia de telefonista e servios de
informaıes sobre listas

Indicativos de acesso europeus

1.
Os Estados-Membros garantirªo que os assinantes de servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis tenham o direito de
figurar em listas publicamente dispon:veis.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que todos os fornecedores directos de servi5os telef.nicos pœblicos que atribuem nœmeros de telefone a assinantes satisfa5am todos os pedidos
razoÆveis de fornecimento, para efeitos de oferta de servi5os
de listas, de informa5ıes pertinentes num formato acordado,
em condi5ıes justas, baseadas nos custos e nªo-discriminat.rias.
3.
Os Estados-Membros garantirªo que todos os utilizadores
ligados B rede telef.nica pœblica possam aceder aos servi5os
com assistŒncia de telefonista e aos servi5os de informa5ıes
sobre listas, em conformidade com o disposto na al:nea b)
do artigo 5.o.
4.
Os Estados-Membros nªo manterªo quaisquer restri5ıes
regulamentares que impe5am os utilizadores de um Estado-Membro de acederem directamente ao servi5o de informa5ıes
sobre listas de outro Estado-membro.
5.
A aplica5ªo do disposto nos n.os 1 a 4 estarÆ sujeita Bs
exigŒncias da legisla5ªo comunitÆria sobre protec5ªo dos dados
pessoais e da privacidade e, nomeadamente, ao artigo 12.o da
directiva (relativa ao tratamento dos dados pessoais e B protec5ªo da privacidade no sector das comunica5ıes electr.nicas).
Artigo 22.o

1.
Os Estados-Membros garantirªo que o prefixo «00» seja o
indicativo telef.nico uniformizado de acesso internacional. Podem ser criadas ou continuar a ser utilizadas modalidades de
marca5ªo especiais para efectuar chamadas entre localidades
fronteiri5as adjacentes de Estados-Membros diferentes. Os assinantes de servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis das
localidades em causa devem ser plenamente informados dessas
modalidades.

2.
Os Estados-Membros garantirªo que todas as empresas
que exploram redes telef.nicas pœblicas tratem todas as chamadas destinadas ao O ou originadas no O espa5o europeu de
numera5ªo telef.nica identificado pelo indicativo regional
«3883» ou quaisquer outros indicativos regionais europeus
que possam ser utilizados.
Artigo 24.o
Oferta de recursos adicionais
1.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais possam exigir a todas as empresas que exploram redes telef.nicas pœblicas ponham B disposi5ªo dos utilizadores os recursos enumerados na Parte B do Anexo I, desde
que tal seja tØcnica e economicamente viÆvel.

2.
Um Estado-Membro pode decidir nªo aplicar o disposto
no n.o 1 na totalidade ou em parte do seu territ.rio com base
na consulta referida no artigo 29.o.

Nœmero de emergŒncia europeu
1.
Os Estados-Membros garantirªo que todos os utilizadores
de servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis, incluindo os
utilizadores de postos pœblicos, possam telefonar gratuitamente
para os servi5os de emergŒncia utilizando o nœmero de telefone
de emergŒncia œnico europeu «112», para alØm de quaisquer
outros nœmeros de telefone nacionais de emergŒncia especificados pelas entidades reguladoras nacionais.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que todos os utilizadores
de servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis, incluindo os
utilizadores de postos pœblicos, possam telefonar gratuitamente
para os servi5os de emergŒncia utilizando o nœmero de telefone
de emergŒncia œnico europeu «112», para alØm de quaisquer
outros nœmeros de telefone nacionais de emergŒncia especificados pelas entidades reguladoras nacionais.

Artigo 25.o
Portabilidade dos nœmeros, selecªo e prØ-selecªo do
transportador
1.
Os Estados-Membros garantirªo que todos os assinantes
de servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis, incluindo servi5os m.veis, que o solicitem possam manter o(s) seu(s) nœmero(s) independentemente da empresa que fornece o servi5o:

a) no caso de nœmeros geogrÆficos, num determinado local e

b) no caso de nœmeros nªo-geogrÆficos, em qualquer local.
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2.
As entidades reguladoras nacionais exigirªo Bs empresas
notificadas como empresas com poder de mercado significativo
na oferta de liga5ªo B rede telef.nica pœblica e utiliza5ªo dessa
rede em locais fixos, que ofere5am aos seus assinantes acesso
aos servi5os de qualquer fornecedor de servi5os telef.nicos
publicamente dispon:veis com ela interligado:
a) chamada-a-chamada, mediante a marca5ªo de um prefixo
curto, e
b) atravØs de uma prØ-selec5ªo, com a possibilidade de anular,
chamada-a-chamada, a prØ-selec5ªo mediante a marca5ªo de
um prefixo curto.
Os pedidos dos utilizadores de instala5ªo destes recursos noutras redes ou de outras formas serªo avaliadas de acordo com o
procedimento de anÆlise do mercado estabelecido no artigo
14.o da directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas).
3.
As entidades reguladoras nacionais garantirªo que os pre5os da interliga5ªo relacionados com a oferta de portabilidade
dos nœmeros prevista no n.o 1 e a utiliza5ªo do recurso previsto no n.o 2 se baseiem nos custos.
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2.
No prazo de um ano ap.s a entrada em vigor da presente
directiva e, a partir da:, de dois em dois anos, as entidades
reguladoras nacionais efectuarªo uma anÆlise do mercado, de
acordo com o procedimento previsto no n.o 3 do artigo 14.o
da directiva relativa a (um quadro regulamentar comum para
redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas), para determinar
se a oferta de parte ou de todo o conjunto m:nimo de servi5os
de linhas alugadas nos respectivos territ.rios estÆ ou nªo sujeita a uma concorrŒncia efectiva e para determinar se mantŒm,
alteram ou suprimem as obriga5ıes referidas no n.o 1 do presente artigo. As medidas tomadas obedecerªo ao procedimento
previsto nos n.os 2 a 5 do artigo 6.o da directiva (relativa a um
quadro regulamentar comum para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas).
3.
As normas tØcnicas aplicÆveis ao conjunto m:nimo de
linhas alugadas com caracter:sticas harmonizadas serªo publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, como parte da
Lista de Normas referida no artigo 15.o da directiva (relativa a
um quadro regulamentar comum para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas). A Comissªo pode adoptar as altera5ıes necessÆrias para adaptar o conjunto m:nimo de linhas
alugadas B evolu5ªo tecnol.gica e Bs altera5ıes da procura
do mercado, nomeadamente a eventual elimina5ªo de certos
tipos de linhas alugadas do conjunto m:nimo, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 33.o da
presente directiva.
Artigo 28.o

4.
As entidades reguladoras nacionais nªo imporªo tarifas
para as opera5ıes de portabilidade dos nœmeros de forma a
causar distor5ıes da concorrŒncia, exigindo, por exemplo, que
todas as empresas adoptem uma tarifa comum.
Artigo 26.o
Obrigaıes de transporte
1.
Os Estados-Membros podem impor, Bs empresas sob a
sua jurisdi5ªo que oferecem redes de comunica5ıes electr.nicas
estabelecidas para a distribui5ªo de emissıes de rÆdio e televisªo ao pœblico, obriga5ıes de transporte para a transmissªo
de determinadas emissıes de rÆdio e televisªo. Tais obriga5ıes
apenas serªo impostas quando necessÆrio para a realiza5ªo de
objectivos de interesse geral claramente definidos e serªo proporcionadas, transparentes e de dura5ªo limitada.
2.
Os Estados-Membros garantirªo que as empresas sujeitas
a obriga5ıes de transporte recebam uma compensa5ªo adequada em termos razoÆveis, transparentes e nªo-discriminat.rios, tendo em conta a capacidade de rede exigida.
CAP˝TULO IV
SERVI˙OS OBRIGAT=RIOS E LINHAS ALUGADAS

Artigo 27.o
Disponibilidade de linhas alugadas
1.
Os Estados-Membros manterªo a imposi5ªo Bs empresas
de todas as obriga5ıes que estavam em vigor antes da data de
entrada em vigor da presente directiva por for5a dos artigos
3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 8.o e 10.o da Directiva 92/44/CE, atØ ser
efectuada uma revisªo e ser tomada uma decisªo em conformidade com o n.o 2 do presente artigo.

Servios obrigatrios adicionais
Os Estados-Membros podem decidir tornar acess:veis ao pœblico servi5os adicionais, para alØm das obriga5ıes de servi5o
universal definidas no Cap:tulo II, no seu pr.prio territ.rio,
mas, nessas circunst=ncias, nªo pode ser imposto qualquer
mecanismo de compensa5ªo que envolva empresas, operadores
ou prestadores de servi5os espec:ficos.
CAP˝TULO V
DISPOSI˙(ES GERAIS E FINAIS

Artigo 29.o
Consulta das partes interessadas
1.
Os Estados-Membros garantirªo que as entidades reguladoras nacionais tenham em conta os pontos de vista dos utilizadores, consumidores, fabricantes, empresas que oferecem
redes de comunica5ıes e fornecedores de servi5os sobre as
questıes relacionadas com os direitos dos utilizadores e consumidores no que respeita aos servi5os de comunica5ıes publicamente dispon:veis.
2.
No que diz respeito Bs questıes da qualidade do servi5o e,
nomeadamente, em resposta Bs queixas neste dom:nio, as entidades reguladoras nacionais poderªo determinar se exigem ou
nªo a publica5ªo de informa5ıes sobre a qualidade do servi5o
por parte dos operadores de redes e prestadores de servi5os. As
entidades reguladoras nacionais poderªo especificar, nomeadamente, os par=metros de qualidade dos servi5os que deverªo
ser medidos e o conteœdo, o formato e a maneira como as
informa5ıes deverªo ser publicadas, a fim de assegurar que os
utilizadores e consumidores tenham acesso a informa5ıes completas, comparÆveis e claras. No caso dos servi5os inclu:dos nas
obriga5ıes de servi5o universal, poderªo ser utilizados os par=metros, defini5ıes e mØtodos de medi5ªo apresentados no
Anexo III.
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Artigo 30.o
Resoluªo de lit6gios
1.
Os Estados-Membros garantirªo a disponibilidade de procedimentos transparentes, simples e pouco dispendiosos para
tratar as queixas dos utilizadores e consumidores. Os Estados-Membros adoptarªo medidas para garantir que tais procedimentos permitam resolver os lit:gios de um modo justo e
rÆpido, e prevejam, quando se justifique, um sistema de reembolso e/ou compensa5ªo. Os procedimentos devem seguir,
sempre que poss:vel, os princ:pios expostos na Recomenda5ªo
98/257/CE.
2.
Para os lit:gios que envolvam partes estabelecidas em
Estados-Membros diferentes, aplicar-se-Æ o disposto no artigo
18.o da directiva (relativa a um quadro regulamentar comum
para redes e servi5os de comunica5ıes electr.nicas).
Artigo 31.o
Adaptaªo tØcnica
As altera5ıes necessÆrias B adapta5ªo dos Anexos I, II, III e VI
ao progresso tØcnico ou Bs altera5ıes da procura no mercado
serªo adoptadas pela Comissªo, nos termos do procedimento
referido no n.o 2 do artigo 33.o.
Artigo

32.o

Notificaªo e monitorizaªo
1.
As entidades reguladoras nacionais notificarªo B Comissªo, o mais tardar em 31 de Dezembro de 2001, e, a partir
da:, caso surja alguma altera5ªo, imediatamente:

19.12.2000

2.
A Comissªo examinarÆ periodicamente o funcionamento
da presente directiva e apresentarÆ um relat.rio ao Parlamento
Europeu e ao Conselho sobre o seu funcionamento, pela primeira vez no prazo mÆximo de dois anos ap.s a data da sua
entrada em vigor. Os Estados-Membros e as entidades reguladoras nacionais fornecerªo B Comissªo as informa5ıes necessÆrias para este efeito.
Artigo 33.o
ComitØ
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ das Comunica5ıes,
institu:do pelo artigo 19.o da directiva (relativa a um quadro
regulamentar comum para redes e servi5os de comunica5ıes
electr.nicas).
2.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, aplicar-se-Æ o procedimento previsto no artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE, em conformidade com os seus artigos 7.o e 8.o.
3.
O per:odo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø de trŒs meses.
Artigo 34.o
Transposiªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento B presente directiva o mais tardar em 31 de
Dezembro de 2001. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.

a) os nomes das empresas designadas como empresas com
obriga5ıes de servi5o universal, nos termos do n.o 1 do
artigo 8.o,

As disposi5ıes adoptadas pelos Estados-Membros incluirªo
uma referŒncia B presente directiva ou serªo acompanhadas
dessa referŒncia na sua publica5ªo oficial. As modalidades dessa
referŒncia serªo adoptadas pelos Estados-Membros.

b) os nomes das empresas sujeitas a regulamenta5ªo das tarifas
de retalho, nos termos do artigo 16.o, e uma descri5ªo
pormenorizada do produto/servi5o fornecido e dos mercados geogrÆficos,

2.
Os Estados-Membros comunicarªo B Comissªo o texto
das disposi5ıes de direito interno que adoptarem no dom:nio
regido pela presente directiva e quaisquer altera5ıes subsequentes dessas disposi5ıes.

c) os nomes das empresas que se considerou terem poder de
mercado significativo para efeitos do disposto no n.o 2 do
artigo 25.o,

Artigo 35.o
Entrada em vigor

d) os nomes das empresas com obriga5ıes de oferta do conjunto m:nimo de linhas alugadas, em conformidade com o
artigo 27.o.

A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da data da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

As eventuais altera5ıes serªo comunicadas B Comissªo sem
demora. A Comissªo tornarÆ essas informa5ıes dispon:veis
num formato facilmente acess:vel e transmiti-las-Æ ao ComitØ
das Comunica5ıes e ao Grupo de Alto N:vel das Comunica5ıes, se necessÆrio.

Artigo 36.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO I
Descriªo dos recursos referidos nos artigos 10.o (Disposiıes espec6ficas sobre acessibilidade dos preos) e
24.o (recursos adicionais)
PARTE A
Recursos e servi5os referidos no artigo 10.o:
a) Factura5ªo discriminada
As entidades reguladoras nacionais, sem preju:zo dos requisitos previstos na legisla5ªo aplicÆvel que regula a
protec5ªo dos dados pessoais e da privacidade, podem definir o n:vel de base da factura5ªo discriminada que serÆ
gratuitamente oferecido pelas empresas designadas (como disposto no artigo 8.o) aos consumidores, para que estes
possam i) verificar e controlar os encargos de utiliza5ªo da rede telef.nica pœblica num local fixo e/ou de servi5os
telef.nicos publicamente dispon:veis a ela associados e ii) monitorizar a sua utiliza5ªo e as despesas e exercer, deste
modo, um grau razoÆvel de controlo sobre as suas facturas.
Quando adequado, podem ser oferecidos aos assinantes, a tarifas razoÆveis ou gratuitamente, n:veis de discrimina5ªo
superiores. Os Estados-Membros podem autorizar as respectivas entidades reguladoras nacionais a nªo aplicar os
requisitos referidos na presente sec5ªo na totalidade ou em parte do seu territ.rio, caso considerem que este recurso
estÆ largamente dispon:vel.
b) Barramento selectivo, gratuito, das chamadas de sa:da
ou seja, possibilidade oferecida ao assinante de, mediante pedido ao prestador do servi5o telef.nico, barrar as
chamadas de sa:da de tipos definidos ou para tipos definidos de nœmeros gratuitamente.
c) Sistemas de prØ-pagamento
As entidades reguladoras nacionais podem exigir Bs empresas designadas que ofere5am aos consumidores meios de
pagamento do acesso B rede telef.nica pœblica e da utiliza5ªo dos servi5os telef.nicos pœblicos em modalidades de
prØ-pagamento.
d) Pagamento escalonado das taxas de liga5ªo
As entidades reguladoras nacionais podem exigir Bs empresas designadas que permitam aos consumidores pagar a
liga5ªo B rede telef.nica pœblica de um modo escalonado no tempo.
e) Nªo-pagamento de facturas
Os Estados-Membros autorizarªo medidas especificadas, que devem ser proporcionadas, nªo-discriminat.rias e publicadas, para cobrir situa5ıes de nªo-pagamento de facturas telef.nicas relativas B utiliza5ªo da rede telef.nica
pœblica em locais fixos. Essas medidas devem garantir que qualquer interrup5ªo ou corte do servi5o seja precedida
do devido aviso ao assinante. Excepto nos casos de fraude ou pagamento sistematicamente atrasado ou em falta, essas
medidas devem garantir, na medida em que tal seja tecnicamente exequ:vel, que a eventual interrup5ªo do servi5o se
restrinja ao servi5o em causa.
O corte da liga5ªo por nªo-pagamento das facturas apenas terÆ lugar depois de o assinante ter sido devidamente
avisado. Os Estados-Membros poderªo permitir um per:odo de servi5o limitado antes do corte total, durante o qual
apenas serªo autorizadas chamadas que nªo impliquem pagamento por parte do assinante (por exemplo, as chamadas
para o «112»).

PARTE B
Lista de recursos referidos no artigo

24.o:

a) Marca5ªo tonal ou DTMF (funcionamento bitonal multifrequŒncias)
ou seja, a rede telef.nica pœblica serve de suporte B utiliza5ªo das tonalidades DTMF definidas na ETSI ETR 207, para
a sinaliza5ªo de extremo a extremo atravØs da rede, tanto num Estado-Membro como entre Estados-Membros.
b) Identifica5ªo da linha chamadora
ou seja, antes do estabelecimento da chamada, o nœmero da parte que a efectua Ø apresentado B parte chamada.
Este recurso deve ser oferecido em conformidade com a legisla5ªo aplicÆvel relativa B protec5ªo dos dados pessoais e
da privacidade, nomeadamente a Directiva [. . .] relativa ao tratamento dos dados pessoais e B protec5ªo da privacidade no sector das comunica5ıes electr.nicas.
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ANEXO II
Informaıes a publicar em conformidade com o artigo 18.o
(TransparŒncia e Publica5ªo das Informa5ıes)
A entidade reguladora nacional Ø responsÆvel por garantir que as informa5ıes referidas no presente anexo sejam
publicadas nos termos do artigo 18.o. Cabe B entidade reguladora nacional determinar quais as informa5ıes a publicar
pelas empresas que oferecem redes telef.nicas pœblicas e/ou servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis e quais as que
ela pr.pria publicarÆ.
1. Nome(s) e endere5o(s) da(s) empresa(s)
ou seja, nomes e endere5os das sedes das empresas que oferecem redes telef.nicas pœblicas e/ou servi5os telef.nicos
publicamente dispon:veis.
2. Servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis oferecidos
2.1 ´mbito do servi5o telef.nico publicamente dispon:vel
Descri5ªo dos servi5os telef.nicos publicamente dispon:veis oferecidos, indicando o que estÆ inclu:do na taxa de
assinatura e os encargos peri.dicos de aluguer (por exemplo, servi5os de telefonista, listas, servi5os de informa5ıes sobre listas, barramento selectivo de chamadas, factura5ªo discriminada, manuten5ªo, etc.).
2.2 Tarifas normais
Abrange o acesso e todos os tipos de encargos relativos B utiliza5ªo e manuten5ªo e inclui informa5ıes
pormenorizadas sobre descontos normais aplicados e sistemas tarifÆrios especiais ou espec:ficos.
2.3 Pol:tica de indemniza5ıes/reembolsos
Inclui informa5ıes espec:ficas sobre eventuais modalidades de indemniza5ªo/reembolso oferecidas.
2.4 Tipos de servi5os de manuten5ªo oferecidos
2.5 Condi5ıes contratuais t:picas
Inclui os per:odos contratuais m:nimos, caso se justifique.
3. Mecanismos de resolu5ªo de lit:gios, incluindo os criados pela empresa.
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ANEXO III
Par9metros de qualidade do servio no contexto do servio universal
Par=metros de tempo de fornecimento e qualidade do servi5o, defini5ıes e mØtodos de medi5ªo referidos nos artigos
11.o e 19.o

Par=metro
(nota 1)

Defini5ªo

MØtodo de medi5ªo

Prazo de fornecimento da liga5ªo inicial

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Taxa de avaria por linha de acesso

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Prazo de repara5ªo de avarias

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Chamadas nªo consumadas (nota 2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Tempo de estabelecimento de chamadas
(nota 2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Tempos de resposta para os servi5os de
telefonista

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Tempos de resposta para os servi5os de
informa5ıes

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Percentagem de telefones pœblicos de
moeda e cartªo em boas condi5ıes de funcionamento

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

Queixas sobre incorrec5ıes nas facturas

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

O nœmero da versªo da ETSI EG 201 769-1 Ø 1.1.1 (Abril de 2000).
Nota 1
Os par=metros deverªo permitir que o desempenho seja analisado a n:vel regional [ou seja, nªo menos do que o n:vel 2 da Nomenclatura de
Unidades Territoriais Estat:sticas (NUTS) estabelecida pelo Eurostat.]
Nota 2
Os Estados-Membros poderªo decidir nªo exigir a manuten5ªo de informa5ıes actualizadas sobre o desempenho no que diz respeito a estes
dois par=metros, se existirem dados que comprovem que o desempenho nestes dois dom:nios Ø satisfat.rio.

ANEXO IV
CÆlculo do custo l6quido das obrigaıes de servio universal e criaªo de um mecanismo de recuperaªo ou
repartiªo, em conformidade com os artigos 12.o e 13.o
PARTE A: C`LCULO DO CUSTO L˝QUIDO
As obriga5ıes de servi5o universal sªo as obriga5ıes impostas a uma empresa por um Estado-Membro em matØria de
oferta de uma rede e servi5o em toda uma Ærea geogrÆfica espec:fica e que incluem, quando adequado, os pre5os mØdios
nessa Ærea geogrÆfica para a oferta desse servi5o ou a oferta de op5ıes tarifÆrias espec:ficas para os consumidores com
baixos rendimentos ou com necessidades sociais espec:ficas.
A fim de evitar a imposi5ªo regulamentar do cÆlculo do eventual custo l:quido das obriga5ıes de servi5o universal, nos
casos em que tal venha a mostrar-se subsequentemente desnecessÆrio, as entidades reguladoras nacionais tomarªo em
considera5ªo todos os meios para assegurar incentivos adequados, de modo que as empresas (designadas ou nªo)
forne5am as obriga5ıes de servi5o universal de forma economicamente eficiente. Inclui-se uma avalia5ªo da exequibilidade da atribui5ªo das obriga5ıes de servi5o universal atravØs dos mØtodos de concurso pœblico ou leilªo.
O custo l:quido das obriga5ıes do servi5o universal serÆ calculado como a diferen5a entre os custos l:quidos, para uma
organiza5ªo, do funcionamento com as obriga5ıes de servi5o universal e do funcionamento sem essas obriga5ıes. Isto
aplica-se tanto no caso de uma rede de um determinado Estado-Membro estar plenamente desenvolvida como no caso
de estar ainda em fase de desenvolvimento e expansªo. HÆ que ter em aten5ªo a necessidade de avaliar correctamente os
custos que qualquer operador do servi5o universal teria decidido evitar se nªo existisse qualquer obriga5ªo de servi5o
universal. O cÆlculo do custo l:quido deve ter em conta os benef:cios, financeiros e nªo-financeiros, obtidos pelo
operador do servi5o universal.
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O cÆlculo basear-se-Æ nos custos imputÆveis:
i) os elementos dos servi5os identificados que s. podem ser oferecidos com preju:zo ou em condi5ıes de custo que nªo
se enquadram nas prÆticas comerciais normais.
Podem incluir-se nesta categoria elementos do servi5o como o acesso a servi5os telef.nicos de emergŒncia, a oferta
de certos postos pœblicos, a oferta de certos servi5os ou equipamentos para deficientes, etc.
ii) a utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais espec:ficos que, atendendo ao custo da oferta da rede e servi5o
especificados, Bs receitas geradas e ao eventual nivelamento geogrÆfico dos pre5os imposto pelo Estado-Membro, s.
podem ser servidos com preju:zo ou em condi5ıes de custo que nªo se enquadram nas prÆticas comerciais normais.
Estªo inclu:dos nesta categoria os utilizadores finais ou grupos de utilizadores finais que nªo seriam servidos por um
operador comercial que nªo tivesse a obriga5ªo de prestar o servi5o universal.
O cÆlculo dos custos l:quidos de aspectos espec:ficos das obriga5ıes de servi5o universal efectuar-se-Æ separadamente, a
fim de evitar a dupla contabiliza5ªo de quaisquer benef:cios e custos directos ou indirectos. O custo l:quido geral das
obriga5ıes de servi5o universal para qualquer empresa serÆ calculado como a soma dos custos l:quidos das componentes
espec:ficas das obriga5ıes de servi5o universal, tendo em conta os benef:cios financeiros e nªo-financeiros. A entidade
reguladora nacional Ø responsÆvel pela verifica5ªo do custo l:quido.
PARTE B: RECUPERA˙ˆO DE EVENTUAIS CUSTOS L˝QUIDOS DAS OBRIGA˙WES DE SERVI˙O UNIVERSAL
A recupera5ªo ou o financiamento de quaisquer custos l:quidos das obriga5ıes de servi5o universal exige o pagamento
de uma compensa5ªo aos operadores com obriga5ıes de servi5o universal pelos servi5os que oferecem em condi5ıes
nªo-comerciais. Uma vez que uma tal compensa5ªo envolve transferŒncias financeiras, os Estados-Membros garantirªo
que estas tenham lugar de forma transparente, objectiva, nªo-discriminat.ria e proporcional. Tal significa que as
transferŒncias devem causar a menor distor5ªo poss:vel na concorrŒncia e na procura dos utilizadores. Os Estados-Membros devem ter em devida conta a recupera5ªo dos eventuais custos l:quidos atravØs do or5amento geral do Estado.
Pode tambØm ser utilizado um mecanismo de reparti5ªo baseado num fundo. Um tal mecanismo deve respeitar os
princ:pios de transparŒncia, distor5ªo m:nima do mercado, nªo-discrimina5ªo e proporcionalidade. A expressªo «distor5ªo m:nima do mercado» significa que o encargo contributivo deverÆ ser tªo amplamente distribu:do quanto poss:vel,
no respeito do princ:pio da proporcionalidade. Ao aplicarem este princ:pio, as ERN podem decidir nªo exigir contribui5ıes de empresas com um volume de neg.cios inferior a um dado limite.
Os Estados-Membros que assegurem a recupera5ªo dos custos atravØs de um fundo deverªo tomar em devida considera5ªo a possibilidade de recolha das contribui5ıes dos operadores e prestadores de servi5os atravØs de um mecanismo
do tipo do IVA, de modo a estabelecer um mecanismo transparente e coerente (para evitar o risco de dupla imposi5ªo,
simultaneamente sobre os inputs e os outputs dos operadores e prestadores de servi5os) de recolha das contribui5ıes.
O organismo independente que administra o fundo serÆ responsÆvel pela recolha das contribui5ıes dos operadores ou
prestadores de servi5os suscept:veis de contribuir para o custo l:quido das obriga5ıes de servi5o universal no Estado-Membro e supervisionarÆ a transferŒncia de verbas e/ou pagamentos administrativos para as pessoas e/ou empresas com
direito a receber pagamentos do fundo.

ANEXO V
Processo de revisªo do 9mbito do servio universal, em conformidade com o disposto no artigo 15.o
Ao ponderar se deve ou nªo proceder-se a uma revisªo do =mbito das obriga5ıes de servi5o universal, a Comissªo
tomarÆ em considera5ªo os seguintes elementos:
O a evolu5ªo social e do mercado em termos dos servi5os utilizados pelos consumidores;
O a evolu5ªo social e do mercado em termos da disponibilidade e da escolha de servi5os para os consumidores;
O os progressos tecnol.gicos no que se refere ao modo como os servi5os sªo prestados aos consumidores.
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Ao estudar a possibilidade de alterar ou redefinir o =mbito das obriga5ıes de servi5o universal, a Comissªo terÆ em
considera5ªo os seguintes elementos:
O Os servi5os espec:ficos estªo dispon:veis e sªo utilizados por uma maioria de consumidores? A sua nªo-disponibilidade ou nªo-utiliza5ªo por uma minoria de consumidores conduz B exclusªo social?
O A disponibilidade e a utiliza5ªo de servi5os espec:ficos proporcionam um benef:cio l:quido geral a todos os
consumidores, justificando uma interven5ªo pœblica quando esses servi5os nªo sejam fornecidos ao pœblico em
circunst=ncias comerciais normais?
Ao propor uma eventual altera5ªo ou redefini5ªo do =mbito das obriga5ıes de servi5o universal, a Comissªo poderÆ
considerar as op5ıes seguintes:
O propor uma altera5ªo ou redefini5ªo do =mbito das obriga5ıes de servi5o universal, mas exigir que os eventuais
custos l:quidos sejam exclusivamente financiados atravØs do or5amento geral do Estado, ou
O propor uma altera5ªo ou redefini5ªo do =mbito das obriga5ıes de servi5o universal e permitir que quaisquer custos
l:quidos sejam financiados por mecanismos conformes com a presente directiva.
Em alternativa, a Comissªo pode propor que servi5os espec:ficos se tornem servi5os obrigat.rios a fornecer ao abrigo de
obriga5ıes de orienta5ªo para os custos, de acordo com o Cap:tulo IV da presente directiva, e nªo sejam inclu:dos no
=mbito das obriga5ıes de servi5o universal, como especificado no Cap:tulo II.

ANEXO VI
Interoperabilidade dos Equipamentos Digitais de Consumo (artigo 20.o)
1. Algoritmo de cifragem comum e recep-ªo de emissıes nªo-cifradas
Todos os equipamentos de consumo destinados B recep5ªo de televisªo digital, vendidos, alugados ou disponibilizados de outras formas na Comunidade, que sejam capazes de descodificar os sinais de televisªo digital, devem possuir
a capacidade:
O de permitir a descodifica5ªo desses sinais de acordo com o algoritmo de cifragem comum europeu administrado
por um organismo europeu de normaliza5ªo reconhecido, actualmente o ETSI.
O de mostrar sinais que tenham sido transmitidos sem codifica5ªo desde que, caso o equipamento seja alugado, o
locatÆrio respeite o acordo de aluguer em causa.
2. Interoperabilidade dos televisores anal1gicos e digitais
Qualquer televisor anal.gico com um ecrª de diagonal vis:vel superior a 42 cm, que seja colocado no mercado
comunitÆrio para venda ou aluguer, estarÆ equipado com, pelo menos, uma tomada de interface aberta (normalizada
por um organismo europeu de normaliza5ªo reconhecido) que permita a liga5ªo simples de perifØricos, nomeadamente descodificadores adicionais e receptores digitais.
Qualquer televisor digital com um ecrª de diagonal vis:vel superior a 30 cm que seja colocado no mercado
comunitÆrio para venda ou aluguer, estarÆ equipado com, pelo menos, uma tomada de interface aberta (normalizada
por um organismo europeu de normaliza5ªo reconhecido ou conforme com uma especifica5ªo utilizada pela
indœstria) que permita a liga5ªo simples de perifØricos e esteja em condi5ıes de transmitir todos os elementos de
um sinal de televisªo digital. Para alØm dos sinais v:deo e Æudio, tal inclui informa5ıes de acesso condicional, todo o
conjunto de comandos da API (interface de programa de aplica5ªo) dos dispositivos conectados, informa5ıes sobre o
servi5o e informa5ıes sobre protec5ªo contra c.pias.
A funcionalidade supramencionada poderÆ ser periodicamente actualizada nos termos do procedimento referido no
n.o 2 do artigo 20.o.
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Proposta de decisªo do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro regulamentar para
a poltica do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade Europeia
(2000/C 365 E/20)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 407 final  2000/0187(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 29 de Agosto de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A Comissªo apresentou em 10 de Novembro de 1999 a
sua comunica6ªo ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
ComitØ Econ-mico e Social e ao ComitØ das Regiıes, que
propunha os pr-ximos passos na pol9tica do espectro de
radiofrequŒncias (1) com base nos resultados da consulta
pœblica sobre o Livro Verde relativo = pol9tica do espectro
de radiofrequŒncias no contexto das pol9ticas da Comunidade Europeia, como telecomunica6ıes, radiodifusªo,
transportes I I&D (2). Esta comunica6ªo, que recebeu o
apoio do Parlamento Europeu na sua Resolu6ªo de 18
de Maio de 2000 (3), sublinhava a necessidade de medidas
a n9vel ComunitÆrio para uma abordagem harmonizada e
equilibrada da utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias
na Comunidade, com vista = aplica6ªo dos princ9pios do
mercado interno e = protec6ªo dos interesses comunitÆrios a n9vel internacional.
(2) Os princ9pios aplicÆveis = utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias devem ser definidos a n9vel comunitÆrio,
tendo em vista os objectivos das pol9ticas comunitÆrias,
nomeadamente nas Æreas das comunica6ıes, radiodifusªo,
transportes e investiga6ªo, que exigem, em graus diferentes, a utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias, mantendo, simultaneamente, padrıes elevados no que respeita
= saœde dos cidadªos. Com base nestes princ9pios, a utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias deve ser coordenada e harmonizada a n9vel comunitÆrio, quando necessÆrio, para atingir estes objectivos da Comunidade. A
coordena6ªo e harmoniza6ªo a n9vel comunitÆrio pode
tambØm contribuir para a harmoniza6ªo e coordena6ªo
da utiliza6ªo do espectro a n9vel mundial, em certos casos. Simultaneamente, pode ser fornecido apoio tØcnico
adequado a n9vel nacional.
(1) [COM(1999) 538].
(2) [COM(1998) 596].
(3) A5-0122/2000.

(3) A pol9tica do espectro nªo pode basear-se apenas em
parCmetros tØcnicos, deve tomar tambØm em considera6ªo aspectos econ-micos, pol9ticos, culturais, sociais e
de saœde. AlØm disso, a crescente escassez de espectro de
radiofrequŒncias dispon9vel pode constituir uma fonte
crescente de conflitos entre os vÆrios grupos de utilizadores do espectro de radiofrequŒncias, em sectores como
comunica6ıes, radiodifusªo, transportes, aplica6ªo da lei,
defesa e comunidade cient9fica. Assim, a pol9tica do espectro deve ter em conta todos os sectores e deve estabelecer
um equil9brio entre as necessidades de cada um. A presente decisªo nªo deve afectar o direito dos Estados-Membros de imporem restri6ıes necessÆrias para efeitos de
ordem e seguran6a pœblicas.

(4) Para definir os objectivos gerais da pol9tica respeitante =
utiliza6ªo do espectro, deve ser criado um -rgªo consultivo competente que reœna, sob o comando do Estado-Membro que detØm a PresidŒncia do Conselho, altos representantes dos Estados-Membros responsÆveis pelos diversos sectores que utilizam ou sªo afectados pela utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias, como comunica6ıes, radiodifusªo, audiovisual, transportes, investiga6ªo e
desenvolvimento e ainda pol9tica de seguran6a, defesa e
pol9cia, que poderªo ser indirectamente afectados. Este
grupo deve aconselhar a Comissªo, tanto por sua iniciativa como a pedido da Comissªo, sobre a necessidade de
harmoniza6ªo da utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias no contexto geral da pol9tica comunitÆria e ainda
sobre questıes de regulamenta6ªo e outras relacionadas
com a utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias que
afectam as pol9ticas comunitÆrias, como sejam mØtodos
de concessªo de direitos de utiliza6ªo do espectro, disponibilidade de informa6ıes, disponibilidade de espectro,
reorganiza6ªo, reposicionamento, valora6ªo e utiliza6ªo
eficiente do espectro de radiofrequŒncias e ainda protec6ªo da saœde humana. Para tal, cada delega6ªo nacional
deve ter uma perspectiva coordenada de todos os aspectos
das pol9ticas que afectam a utiliza6ªo do espectro no seu
Estado-Membro e que estejam relacionados com as questıes a discutir no Grupo.

(5) O grupo tomarÆ em considera6ªo as opiniıes da indœstria
e de todos os utilizadores envolvidos, tanto comerciais
como nªo-comerciais, bem como de outras partes interessadas, sobre a evolu6ªo tecnol-gica, regulamentar e do
mercado que possa afectar a utiliza6ªo do espectro de
radiofrequŒncias. Os utilizadores do espectro devem poder
contribuir da forma que entenderem. O grupo poderÆ
decidir ouvir representantes das comunidades de utilizadores do espectro nas reuniıes do Grupo, quando tal for
necessÆrio para ilustrar a situa6ªo num determinado sector.
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(6) A Comissªo deve apresentar periodicamente um relat-rio,
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre os resultados
alcan6ados no Cmbito da presente decisªo, sobre os objectivos da pol9tica de espectro de radiofrequŒncias na
Comunidade e ainda sobre eventuais ac6ıes previstas
para o futuro. Tal permitirÆ fornecer um apoio pol9tico
adequado = realiza6ªo dos objectivos das pol9ticas comunitÆrias.

(7) A gestªo tØcnica do espectro de radiofrequŒncias inclui a
harmoniza6ªo e reserva de espectro de radiofrequŒncias.
Esta harmoniza6ªo deve estar em consonCncia com os
requisitos dos princ9pios pol9ticos gerais identificados a
n9vel comunitÆrio. A introdu6ªo coordenada na Comunidade de sistemas que utilizam espectro de radiofrequŒncias depende das diversas abordagens nacionais da atribui6ªo e licenciamento, inclusive no que se refere ao
pre6o do espectro e =s taxas das licen6as. Assim, estas
questıes devem ser discutidas e, se for o caso, harmonizadas a n9vel comunitÆrio.

(8) A abordagem comunitÆria deverÆ tambØm beneficiar da
coordena6ªo com peritos em espectro de radiofrequŒncias
das autoridades nacionais responsÆveis pela gestªo do espectro de radiofrequŒncias. Com base na experiŒncia dos
procedimentos de emissªo de mandatos adquirida em sectores espec9ficos, resultante, por exemplo, da aplica6ªo da
Decisªo n.o 710/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Mar6o de 1997, relativa = abordagem
coordenada em matØria de autoriza6ıes no dom9nio dos
servi6os de comunica6ıes pessoais via satØlite na Comunidade (1) (Decisªo S-PCS), com a redac6ªo que lhe foi
dada pela Decisªo n.o 1215/2000/CE (2) e da Decisªo n.o
128/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de Dezembro de 1998, relativa = introdu6ªo coordenada de um sistema de comunica6ıes m-veis e sem fios
(UMTS) de terceira gera6ªo na Comunidade (3) e (Decisªo
UMTS), deve ser criado a n9vel comunitÆrio um quadro
permanente, estÆvel e uniforme que garanta a disponibilidade harmonizada da utiliza6ªo de espectro de radiofrequŒncias e proporcione uma seguran6a jur9dica adequada.
Devem ser adoptadas medidas de harmoniza6ªo como
resultado de mandatos conferidos a peritos nacionais
que exer6am a sua actividade em organismos competentes
de gestªo do espectro, como seja a ConferŒncia Europeia
de Administra6ıes de Correios e Telecomunica6ıes
(CEPT). Se for o caso, a Comissªo deve poder tornar
obrigat-rios para os Estados-Membros os resultados daqueles mandatos ou, caso esses resultados nªo sejam aceitÆveis, tomar medidas alternativas adequadas. Tal poderÆ
abranger, nomeadamente, a harmoniza6ªo do espectro de
frequŒncias necessÆrio para a aplica6ªo da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho (relativa = autoriza6ªo
de redes e servi6os de comunica6ıes electr-nicas).
(1) JO L 105 de 23.4.1997, p. 4.
(2) JO L 139 de 10.6.2000, p. 1.
(3) JO L 17 de 22.1.1999, p. 1.
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(9) A disponibilidade de informa6ıes adequadas sobre planos
actuais e futuros, reserva e atribui6ªo de espectro de radiofrequŒncias, bem como das condi6ıes de acesso e utiliza6ªo de todo o espectro de radiofrequŒncias, Ø um
elemento essencial para investimentos e decisıes pol9ticas.
Sªo-no, do mesmo modo, os progressos tecnol-gicos que
darªo origem a novas tØcnicas de reserva e gestªo do
espectro e mØtodos de atribui6ªo de frequŒncias. O desenvolvimento de aspectos estratØgicos de longo prazo exige
a correcta compreensªo das implica6ıes da evolu6ªo tecnol-gica. Deste modo, aquelas informa6ıes devem estar
acess9veis na Comunidade, sem preju9zo da protec6ªo de
informa6ıes confidenciais, comerciais e pessoais, prevista
na Directiva 97/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativo ao tratamento
dos dados pessoais e = protec6ªo da privacidade no sector
das telecomunica6ıes (4). A execu6ªo de uma pol9tica de
espectro transectorial torna necessÆria a disponibilidade
de informa6ıes sobre todo o espectro de radiofrequŒncias.
Tendo em vista o objectivo geral de harmoniza6ªo da
utiliza6ªo do espectro na Comunidade e na Europa, estas
informa6ıes devem ser agregadas a n9vel europeu, de
modo a tornar fÆcil a sua utiliza6ªo.

(10) Assim, Ø necessÆrio complementar os actuais requisitos
comunitÆrios e internacionais de publica6ªo de informa6ıes sobre a utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias. A
n9vel internacional, o documento de referŒncia sobre princ9pios de regulamenta6ªo negociado no contexto da Organiza6ªo Mundial do ComØrcio pelo grupo das telecomunica6ıes de base exige ainda que sejam tornadas publicamente dispon9veis as informa6ıes sobre a situa6ªo
corrente das bandas de frequŒncias reservadas. A Directiva
96/2/CE da Comissªo (5), de 16 de Janeiro de 1996, que
altera a Directiva 90/388/CEE no que respeita =s comunica6ıes m-veis pessoais (Directiva Comunica6ıes M-veis) exige que os Estados-Membros publiquem anualmente ou disponibilizem a pedido o plano de reserva
de frequŒncias, incluindo eventuais planos de expansªo
dessas frequŒncias, mas abrange apenas os servi6os de
comunica6ıes m-veis e pessoais. AlØm disso, a Directiva
1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (6), de 9
de Mar6o de 1999, relativa aos equipamentos de rÆdio e
equipamentos terminais de telecomunica6ıes e ao reconhecimento mœtuo da sua conformidade (Directiva ERTT)
e a Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (7), de 22 de Junho de 1998, relativa a um procedimento de informa6ªo no dom9nio das normas e regulamenta6ıes tØcnicas, com a redac6ªo que lhe foi dada pela
Directiva 98/48/CE (8) exigem que os Estados-Membros
notifiquem = Comissªo as interfaces que foram sujeitas a
regulamenta6ªo, para verifica6ªo da sua compatibilidade
com a legisla6ªo comunitÆria.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

24 de 30.1.1998, p. 1.
20 de 26.1.1996, p. 59.
91 de 7.4.1999, p. 10.
204 de 21.7.1998, p. 37.
217 de 5.8.1998, p. 18.
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(11) A Directiva Comunica6ıes M-veis esteve na origem da
adop6ªo de um primeiro conjunto de medidas pela CEPT,
como a Decisªo ERC/DEC/(97)01) (1) sobre a publica6ªo
de tabelas nacionais de reserva de espectro de radiofrequŒncias. J necessÆrio que as solu6ıes da CEPT correspondam =s necessidades da pol9tica comunitÆria e assentem numa base jur9dica adequada = sua aplica6ªo na Comunidade. Para tal, devem ser adoptadas medidas espec9ficas na Comunidade, tanto processuais como substantivas.

(12) As empresas comunitÆrias devem obter um tratamento
justo e nªo-discriminat-rio no acesso ao espectro em
pa9ses terceiros. Dado que o acesso ao espectro de radiofrequŒncias constitui um factor essencial para o desenvolvimento empresarial e as actividades de interesse pœblico,
Ø tambØm necessÆrio que as necessidades da Comunidade
em espectro de radiofrequŒncias sejam contempladas nos
planos a n9vel internacional.

(13) A execu6ªo das pol9ticas comunitÆrias pode exigir a coordena6ªo da utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias,
nomeadamente a oferta de servi6os de comunica6ıes
que implicam recursos de itinerCncia = escala comunitÆria.
AlØm disso, alguns tipos de utiliza6ªo do espectro implicam uma cobertura geogrÆfica que ultrapassa as fronteiras
de um Estado-Membro, possibilitando servi6os transfronteiras sem necessidade do movimento de pessoas, como
os servi6os de comunica6ıes via satØlite. Assim, Ø necessÆrio que a Comunidade seja adequadamente representada
nas actividades de todas as organiza6ıes e conferŒncias
internacionais relevantes relacionadas com a gestªo do
espectro de radiofrequŒncias, como na Uniªo Internacional de Telecomunica6ıes (UIT) e suas conferŒncias mundiais de radiocomunica6ıes (2). Nas negocia6ıes internacionais, os Estados-Membros e a Comunidade devem desenvolver uma ac6ªo comum e cooperar estreitamente
durante todo o processo de negocia6ªo, de modo a salvaguardar a unidade da representa6ªo internacional da Comunidade. Consequentemente, os Estados-Membros devem apoiar o pedido da Comunidade de participa6ªo
nessas negocia6ıes, com base, nomeadamente, nos procedimentos acordados nas conclusıes do Conselho de 3 de
Fevereiro de 1992 para a ConferŒncia Mundial de Radiocomunica6ıes e confirmados nas conclusıes do Conselho
de 22 de Setembro de 1997 e 2 de Maio de 2000. Para
estas negocia6ıes internacionais, a Comissªo estabelece os
objectivos a alcan6ar no contexto das pol9ticas comunitÆrias, com vista a obter a aprova6ªo, pelo Conselho, das
posi6ıes a tomar pelos Estados-Membros a n9vel internacional. Os Estados-membros farªo acompanhar os actos
de aceita6ªo de acordos ou regulamentos nos f-runs internacionais responsÆveis pela L ou ligados = L gestªo
do espectro de uma declara6ªo conjunta nos termos da
qual se comprometem a aplicar esses acordos ou regulamentos em conformidade com as suas obriga6ıes previstas no Tratado.
(1) http://www.ero.dk/
(2) A Comissªo deu conta das questıes comunitÆrias em jogo nas CMR
nos documentos COM(1997) 304, COM(1998) 298 e COM(2000)
86.
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(14) A natureza intrinsecamente internacional das questıes do
espectro pode exigir a adop6ªo de diversos acordos com
pa9ses terceiros que tambØm afectem os planos de utiliza6ªo e partilha das bandas de frequŒncias relativos, nomeadamente, ao comØrcio e ao acesso aos mercados, inclusive no Cmbito da Organiza6ªo Mundial do ComØrcio,
= livre circula6ªo e utiliza6ªo de equipamentos, aos sistemas de comunica6ıes de cobertura regional ou mundial,
como os sistemas de satØlites, =s opera6ıes de seguran6a e
salvamento, aos sistemas de transporte, =s tecnologias de
radiodifusªo e =s aplica6ıes de investiga6ªo, como radioastronomia e observa6ªo da Terra.
(15) Dado que as informa6ıes que venham a ser obtidas pelas
autoridades nacionais no decurso da sua ac6ªo respeitante
= pol9tica e = gestªo do espectro podem ser comercialmente sens9veis, Ø necessÆrio estabelecer princ9pios comuns aplicÆveis a estas entidades reguladoras nacionais
no dom9nio da confidencialidade.
(16) Tendo em conta as obriga6ıes comerciais internacionais
da Comunidade e dos seus Estados-Membros, estes devem
aplicar este quadro comum para a pol9tica do espectro,
nomeadamente atravØs das suas autoridades nacionais, e
fornecer todas as informa6ıes necessÆrias para que a Comissªo possa verificar a aplica6ªo adequada em toda a
Comunidade.
(17) As decisıes UMTS e S-PCS devem permanecer em vigor
atØ atingirem a sua data de expira6ªo, dado que constituem uma base jur9dica para as medidas e solu6ıes espec9ficas de harmoniza6ªo em curso para os UMTS e
S-PCS.
(18) Em conformidade com o artigo 2.o da Decisªo
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras de exerc9cio das competŒncias de execu6ªo atribu9das = Comissªo (3), as medidas de aplica6ªo
da presente decisªo devem ser adoptadas por recurso ao
procedimento consultivo previsto no artigo 3.o daquela
decisªo ou ao procedimento de regulamenta6ªo previsto
no artigo 5.o daquela decisªo.
ADOPTARAM A PRESENTE DECISˆO:

Artigo 1.o
Objectivo
O objectivo da presente decisªo consiste em:
a) criar um quadro pol9tico para o planeamento estratØgico e a
harmoniza6ªo da utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias
na Comunidade, tendo em conta, em especial, os aspectos
econ-micos, de saœde, pol9ticos, culturais, cient9ficos, sociais
e tØcnicos das pol9ticas comunitÆrias, bem como os vÆrios
interesses das comunidades de utilizadores do espectro de
radiofrequŒncias, com vista = optimiza6ªo da utiliza6ªo do
espectro e = preven6ªo de interferŒncias nocivas;
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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b) instituir um quadro processual que garanta a efectiva aplica6ªo da pol9tica do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade e, em especial, estabelecer um mØtodo geral de harmoniza6ªo da utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias;

utiliza6ªo do - ou que pretendem utilizar o - espectro de
radiofrequŒncias na Comunidade e no resto da Europa.

c) garantir o fornecimento coordenado e oportuno de informa6ıes sobre a utiliza6ªo e a disponibilidade de espectro de
radiofrequŒncias na Comunidade;

Fun"ıes do Grupo de Altos FuncionÆrios para a Poltica
do Espectro

d) salvaguardar os interesses comunitÆrios nas negocia6ıes internacionais nos casos em que a utiliza6ªo do espectro de
radiofrequŒncias afecte as pol9ticas comunitÆrias.
A presente decisªo nªo prejudica as regras espec9ficas adoptadas pelos Estados-Membros ou pela Comunidade aplicÆveis aos
conteœdos dos programas audiovisuais destinados ao pœblico
em geral, nem as disposi6ıes da Directiva 1999/5/CE, nem o
direito dos Estados-Membros de organizarem o seu espectro de
radiofrequŒncias para efeitos de ordem ou seguran6a pœblica.

Artigo 4.o

O Grupo de Altos FuncionÆrios para a Pol9tica do Espectro
contribuirÆ para a formula6ªo, prepara6ªo e execu6ªo de
uma pol9tica do espectro de radiofrequŒncias, apresentando
pareceres = Comissªo a pedido desta ou por sua iniciativa, e
contribuirÆ para a prepara6ªo do relat-rio da Comissªo referido no artigo 11.o.
O Grupo de Altos FuncionÆrios para a Pol9tica do Espectro
deve, em especial:
a) acompanhar a evolu6ªo da utiliza6ªo e do acesso ao espectro de radiofrequŒncias na Comunidade, bem como a n9vel
nacional, regional e mundial;

Artigo 2.o
Defini"ıes
Para efeitos da presente decisªo, entende-se por:
a) «espectro de radiofrequŒncias» inclui, no m9nimo, as ondas
de rÆdio cujas frequŒncias se situam entre 9 kHz e
3 000 GHz; as ondas de rÆdio sªo ondas electromagnØticas
propagadas no espa6o sem guias artificiais;
b) «reserva de uma banda de radiofrequŒncias», a introdu6ªo de
uma banda de radiofrequŒncias numa tabela de reservas de
radiofrequŒncias com vista = sua utiliza6ªo por um ou mais
tipos de servi6os em condi6ıes especificadas;
c) «atribui6ªo de uma radiofrequŒncia», a autoriza6ªo, dada por
uma autoridade, de utiliza6ªo de uma radiofrequŒncia em
condi6ıes especificadas.
Artigo 3.o
Grupo de Altos FuncionÆrios para a Poltica do Espectro
Tendo em vista o planeamento estratØgico e a harmoniza6ªo da
utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade, a
Comissªo serÆ assistida por um grupo consultivo denominado
Grupo de Altos FuncionÆrios para a Pol9tica do Espectro.
O Grupo serÆ constitu9do por altos representantes dos Estados-Membros e pelo representante da Comissªo, devendo reunir-se,
no m9nimo, duas vezes por ano sob a presidŒncia do representante do Estado-Membro que detŒm a PresidŒncia do Conselho.
As fun6ıes de secretariado do Grupo ficarªo a cargo da Comissªo.
O Grupo consultarÆ, se assim o entender, representantes dos
diversos sectores de actividades e dos cidadªos afectados pela

b) rever as necessidades actuais e prever as futuras necessidades
em espectro de radiofrequŒncias para aplica6ıes comerciais
e nªo comerciais na Comunidade, com base, nomeadamente, nos aspectos estratØgicos, econ-micos, tecnol-gicos,
pol9ticos, de saœde, sociais e culturais da utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias, com vista = consecu6ªo dos objectivos da pol9tica comunitÆria; aconselhar a Comissªo sobre o planeamento estratØgico da utiliza6ªo do espectro de
radiofrequŒncias e, quando necessÆrio, estabelecer um equil9brio entre os diversos pedidos de espectro de radiofrequŒncias de diferentes utilizadores;
c) aconselhar a Comissªo sobre a evolu6ªo regulamentar, internacional, tØcnica, econ-mica e pol9tica que afecta a utiliza6ªo do espectro, bem como sobre a necessidade de medidas de harmoniza6ªo a n9vel comunitÆrio relativas = utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias, com vista = execu6ªo
das pol9ticas comunitÆrias;
d) avaliar a necessidade de elaborar propostas europeias comuns com vista a negocia6ıes internacionais;
e) assistir a Comissªo na prepara6ªo do relat-rio anual sobre o
impacto da evolu6ªo da situa6ªo na utiliza6ªo actual e futura do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade;
f) incentivar a troca de informa6ıes entre Estados-Membros
sobre a evolu6ªo da utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias na Comunidade.
Artigo 5.o
ComitØ
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo. (ComitØ do Espectro de RadiofrequŒncias).
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2.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, aplicar-se-Æ o procedimento consultivo previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com os seus artigos 7.o e
8.o.
3.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, aplicar-se-Æ o procedimento de regulamenta6ªo previsto no artigo 5.o
da Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o n.o 3 do seu
artigo 7.o e o seu artigo 8.o.
O per9odo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø de trŒs meses.
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Artigo 8.o
Rela"ıes com pases terceiros e organiza"ıes internacionais
1.
A Comissªo acompanharÆ, no que respeita ao espectro de
radiofrequŒncias, a evolu6ªo de situa6ıes, em pa9ses terceiros e
em organiza6ıes internacionais, que possam afectar a aplica6ªo
da presente decisªo.

2.
Os Estados-Membros informarªo a Comissªo de quaisquer dificuldades criadas, de jure ou de facto, por pa9ses terceiros
ou organiza6ıes internacionais na aplica6ªo da presente decisªo.

Artigo 6.o
Medidas de harmoniza"ªo
1.
Quando adequado, e tendo em conta, sempre que poss9vel, o parecer do Grupo de Altos FuncionÆrios para a Pol9tica
do Espectro, a Comissªo proporÆ medidas de harmoniza6ªo da
utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias, dos mØtodos de
atribui6ªo, das condi6ıes dessa utiliza6ªo e ainda da disponibilidade de informa6ıes relacionadas com a utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias.
2.
Para o efeito, a Comissªo conferirÆ mandatos = CEPT que
definem as tarefas a realizar e respectivo calendÆrio. A Comissªo actuarÆ em conformidade com o procedimento referido
no n.o 2 do artigo 5.o.
3.
Com base nos trabalhos realizados nos termos do n.o 2, a
Comissªo decidirÆ se os resultados do mandato sªo aceitÆveis,
podendo, em caso afirmativo, decidir tornar estes resultados
obrigat-rios para os Estados-Membros, que devem aplicÆ-los
num prazo a determinar. Estas decisıes serªo publicadas no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Para efeitos do presente
nœmero, a Comissªo actuarÆ em conformidade com o procedimento referido no n.o 3 do artigo 5.o.
4.
Nªo obstante o disposto no n.o 3, caso a Comissªo ou
um Estado-Membro considere que os trabalhos realizados com
base num mandato conferido nos termos do n.o 2 nªo estejam
a avan6ar satisfatoriamente face ao calendÆrio fixado ou caso
os resultados do mandato nªo sejam aceitÆveis, a Comissªo
poderÆ adoptar medidas com vista = consecu6ªo dos objectivos
do mandato, em conformidade com o procedimento referido
no n.o 3 do artigo 5.o.
Artigo 7.o
Disponibilidade de informa"ıes sobre reserva e atribui"ªo
de espectro
Os Estados-Membros publicarªo sem demora as informa6ıes
definidas no anexo e manterªo essas informa6ıes actualizadas.
AlØm disso, os Estados-Membros tomarªo medidas para desenvolver uma base de dados adequada com vista a disponibilizar
publicamente as referidas informa6ıes de modo harmonizado.

3.
A Comissªo apresentarÆ, ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, relat-rios peri-dicos sobre os resultados da aplica6ªo
dos n.os 1 e 2, podendo, quando adequado, propor medidas
destinadas a garantir a aplica6ªo dos princ9pios e a consecu6ªo
dos objectivos da presente decisªo. Se necessÆrio, serªo acordadas posi6ıes comuns com vista a uma coordena6ªo comunitÆria dos Estados-Membros.

4.
As medidas tomadas nos termos do presente artigo nªo
afectam os direitos e obriga6ıes da Comunidade e dos Estados-Membros no Cmbito de acordos internacionais com incidŒncia
neste dom9nio.
Artigo 9.o
Notifica"ªo
Os Estados-Membros transmitirªo = Comissªo as informa6ıes
que possam ser necessÆrias para verificar a aplica6ªo da presente decisªo. Concretamente, os Estados-Membros informarªo
imediatamente a Comissªo da aplica6ªo dos resultados dos
mandatos em conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo
6.o.
Artigo 10.o
Confidencialidade
1.
As autoridades nacionais de regulamenta6ªo nªo divulgarªo informa6ıes abrangidas pelo segredo profissional, nomeadamente informa6ıes sobre empresas, suas rela6ıes comerciais ou seus componentes de custos.
2.
O disposto no n.o 1 nªo prejudica o direito das autoridades nacionais de divulgarem informa6ıes quando tal seja
essencial para o cumprimento dos seus deveres, devendo neste
caso a divulga6ªo ser proporcionada e ter em conta os leg9timos interesses das empresas de protec6ªo dos seus segredos
comerciais.
3.
O disposto no n.o 1 nªo impede a publica6ªo de informa6ıes sobre condi6ıes ligadas = concessªo de direitos de
utiliza6ªo do espectro que nªo incluam elementos de natureza
confidencial.
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Artigo 11.o

Artigo 13.o

Relat.rios

Entrada em vigor

A Comissªo informarÆ anualmente o Parlamento Europeu e o
Conselho sobre as actividades desenvolvidas e as medidas adoptadas nos termos da presente decisªo, sobre os resultados dos
trabalhos realizados pelo Grupo de Altos FuncionÆrios para a
Pol9tica do Espectro e ainda sobre as ac6ıes futuras previstas no
Cmbito da presente decisªo.

A presente decisªo entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao
da data da sua publica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

Artigo 12.o
Aplica"ªo

Artigo 14.o

Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas legislativas ou
administrativas necessÆrias para a aplica6ªo da presente decisªo
e de todas as medidas dela resultantes.

DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente decisªo.

ANEXO
7.o

Nos termos do disposto no artigo
e sem preju9zo das obriga6ıes de notifica6ªo previstas nas Directivas 1999/5/CE e
98/34/CE, serªo publicadas as seguintes informa6ıes:
1. As informa6ıes relativas = reserva e atribui6ªo de frequŒncias incluirªo os seguintes elementos:
L reservas e atribui6ıes em vigor de espectro de radiofrequŒncias e ainda condi6ıes de utiliza6ªo do espectro de
radiofrequŒncias, incluindo, se for o caso, restri6ıes aplicÆveis = potŒncia de funcionamento, =s emissıes e outras
de carÆcter tØcnico;
L planos de altera6ªo das reservas em vigor no m9nimo para os pr-ximos dois anos, incluindo planos de reposicionamento e data de revisªo da reserva;
L locais e cobertura geogrÆfica associada aos planos de reserva;
L servi6o efectivamente explorado, caso seja diferente do reservado e utiliza6ªo efectiva do espectro;
L bandas reservadas para novos servi6os;
2. Sem preju9zo das disposi6ıes da legisla6ªo espec9fica relacionada com as redes e servi6os de comunica6ıes, a
publica6ªo incluirÆ os procedimentos de concessªo de direitos de utiliza6ªo do espectro e altera6ıes previstas =s
condi6ıes de utiliza6ªo do espectro. Incluem-se aqui todos os tipos de obriga6ıes, encargos e custos financeiros
associados = utiliza6ªo do espectro de radiofrequŒncias, inclusive encargos administrativos, taxas de utiliza6ªo e
procedimentos de atribui6ªo de espectro (incluindo leilıes).
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Proposta de regulamento do Conselho que prorroga o programa de incentivo e de intercmbio
destinado aos profissionais da justia no domnio do direito civil (Grotius-civil)
(2000/C 365 E/21)
COM(2000) 516 final  2000/0220(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 6 de Setembro de 2000)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, a al)nea c) do seu artigo 61.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

que institui a Comunidade Europeia; assim, a vertente do
programa Grotius que diz respeito D coopera5ªo judicial
em matØria civil passa agora a ser abrangida pelo artigo
61.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia. A
coopera5ªo judicial em matØria penal, que figurava entre
as questıes de interesse comum previstas no antigo artigo
K.1 do Tratado da Uniªo Europeia, Ø retomada doravante
no artigo 29.o do Tratado da Uniªo Europeia; assim, a
vertente do programa Grotius que diz respeito D coopera5ªo judicial em matØria penal passa agora a ser abrangida pelo artigo 29.o do Tratado da Uniªo. O presente
regulamento nªo diz respeito a esta œltima parte do programa.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,
Considerando o seguinte:
(1) A 28 de Outubro de 1996, o Conselho adoptou, com base
no artigo K.3 do Tratado da Uniªo Europeia, a ac5ªo comum que estabelece um programa de incentivo e de interc8mbio destinado aos profissionais da justi5a (Grotius) (1).
O programa Grotius tem por objectivo facilitar a coopera5ªo judicial entre os Estados-Membros promovendo
o conhecimento mœtuo dos sistemas jur)dicos e judiciais;
permite o financiamento de ac5ıes de forma5ªo, de programas de interc8mbio e estÆgios, a organiza5ªo de encontros, de estudos e de ac5ıes de investiga5ªo, bem como a
circula5ªo de informa5ªo, e Ø destinado aos profissionais da
justi5a.
(2) O programa Grotius foi estabelecido para o per)odo de
1996-2000. O œltimo programa anual e o œltimo convite
para a apresenta5ªo de candidaturas no 8mbito do programa Grotius, tal como estabelecido pela ac5ªo comum
supramencionada, foram publicados em Janeiro de
2000 (2). Os dois relat.rios anuais da Comissªo ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execu5ªo do programa Grotius elaborados atØ D data (3) mostram a import8ncia deste programa para o refor5o da coopera5ªo judicial. ConvØm que os profissionais da justi5a possam continuar a beneficiar dos aux)lios concedidos atØ hoje no 8mbito deste programa.
(3) O programa Grotius diz respeito D coopera5ªo judicial em
matØria civil e em matØria penal. A coopera5ªo judicial em
matØria civil, que figurava entre as questıes de interesse
comum previstas no antigo artigo K.1 do Tratado da Uniªo
Europeia, Ø retomada doravante no artigo 61.o do Tratado
(1) JO L 287 de 8.11.1996, p. 3.
(2) JO C 12 de 15.1.2000, p. 17.
(3) Relat.rios sobre a aplica5ªo dos programas Grotius, Sherlock, STOP
e OSIN, SEC(98) 1048 e SEC(1999) 1955.

(4) A Comissªo iniciou uma reflexªo sobre o futuro do programa Grotius no que se refere D vertente da coopera5ªo
judicial em matØria civil («Grotius-civil»). Esta reflexªo incide especialmente nas rela5ıes deste programa com outros
programas de financiamento, a saber, a ac5ªo Robert Schuman (4), como tambØm nas rela5ıes com os programas
relativos D realiza5ªo do espa5o de liberdade, seguran5a e
de justi5a em articula5ªo com o t)tulo IV do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, ou em articula5ªo com o
t)tulo VI do Tratado da Uniªo Europeia.

(5) Aguardando os resultados destas reflexıes, convØm assegurar que os profissionais da justi5a possam continuar a beneficiar do apoio financeiro da Comunidade Europeia para
realizar ac5ıes destinadas a facilitar a coopera5ªo judicial
entre os Estados-Membros, promovendo o conhecimento
mœtuo dos sistemas jur)dicos e judiciais. Por conseguinte,
o programa Grotius-civil deve ser reconduzido para o ano
2001.

(6) O presente regulamento estabelece, para a dura5ªo do programa, uma verba financeira que constitui, para a Autoridade Or5amental, uma referŒncia privilegiada, na acep5ªo
do ponto 33 do Acordo Interinstitucional, de 6 de Maio de
1999, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissªo, sobre a disciplina or5amental e a melhoria do processo or5amental (5),
(4) A ac5ªo Robert Schuman Ø um instrumento de apoio financeiro
estabelecido em 1998 (Decisªo do Parlamento e do Conselho de 22
de Junho de 1998, adoptada com base no antigo artigo 100.oA do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, que cria um programa
de ac5ªo para melhoria da sensibiliza5ªo das profissıes jur)dicas ao
direito comunitÆrio (JO L 196 de 14.7.1998, p. 24) por um per)odo
de trŒs anos, destinado a fomentar e a apoiar as iniciativas no
dom)nio da forma5ªo e da informa5ªo para melhorar a sensibiliza5ªo para o direito comunitÆrio dos profissionais do direito que
participam na administra5ªo da justi5a, ou seja, ju)zes, magistrados
do MinistØrio Pœblico e advogados dos Estados-Membros.
(5) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
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Artigo 2.o
O montante financeiro para a execu5ªo do programa para o
ano de 2001 Ø fixado em 650 000 euros.

Artigo 1.o
O programa Grotius, tal como estabelecido pela ac5ªo comum
de 28 de Outubro de 1996 adoptada pelo Conselho com base
no antigo artigo K.3 do Tratado da Uniªo Europeia, que estabelece um programa de incentivo e de interc8mbio destinado
aos profissionais da justi5a (Grotius) (JAI/96/639) Ø prorrogado
para o ano de 2001 no que refere D coopera5ªo judicial em
matØria civil.

As disposi5ıes da ac5ªo comum supramencionada relativas, em
especial, ao procedimento continuam a ser aplicÆveis para a
execu5ªo deste programa em 2001.

Esta dota5ªo serÆ autorizada pela Autoridade Or5amental atØ
ao limite das Perspectivas Financeiras.

Artigo 3.o
A Comissªo informarÆ o Parlamento Europeu e o Conselho na
sequŒncia do exerc)cio or5amental de 2001 acerca da execu5ªo
do programa.

Artigo 4.o
O presente regulamento Ø obrigat.rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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Proposta de regulamento do Conselho que altera pela sexta vez o Regulamento (CE) n.o 850/98
relativo conserva"ªo dos recursos da pesca atravØs de determinadas medidas tØcnicas de protec"ªo dos juvenis de organismos marinhos
(2000/C 365 E/22)
COM(2000) 501 final  2000/0215(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 6 de Setembro de 2000)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,

x) Aos tamanhos m?nimos da lagosta, da solha, da amŒijoa branca e de uma espØcie de carapau;
xi) = medi3ªo do tamanho das lagostas.

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

(2) O Regulamento (CE) n.o 850/98 deve ser alterado em consequŒncia,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1) Para assegurar a eficÆcia de vÆrios tipos de actividade de
pesca e a conserva3ªo dos recursos haliŒuticos, torna-se
necessÆrio esclarecer ou corrigir as condi3ıes estabelecidas
no Regulamento (CE) n.o 850/98 (1) do Conselho relativas:
i) Ao cÆlculo da propor3ªo em peso vivo de organismos
marinhos a bordo ap-s separa3ªo ou aquando do
desembarque no respeitante ;s capturas efectuadas
com redes de malhagem inferior a 16 mm;
ii) = instala3ªo de panos de malha quadrada nas redes
rebocadas de malhagem compreendida entre 70 e
79 mm e ; instala3ªo de grelhas separadoras nas redes rebocadas de malhagem compreendida entre 32 e
54 mm;

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 850/98 Ø alterado do seguinte modo:
1. G suprimido o n.o 5 do artigo 5.o.
2. No artigo 7.o:
a) O n.o 4 passa a ter a seguinte redac3ªo:
«4. Nªo obstante a al?nea a) do n.o 1, as redes de
arrasto demersais, redes de cerco dinamarquesas ou redes rebocadas idŒnticas cuja malhagem se situe entre os
70 e os 79 mil?metros deverªo estar equipadas com um
pano de malha quadrada de malhagem igual ou superior a 80 mil?metros.»

iii) = pesca com dragas;
iv) Ao desembarque de partes de sapateiras ou sapateiras
danificadas;
v) = garantia de que sªo devidamente observados os
tamanhos m?nimos das sapateiras espec?ficos a cada
zona;
vi) = comunica3ªo ;s autoridades de controlo competentes das informa3ıes exigidas relativas ; pesca numa
zona estabelecida para efeitos de protec3ªo da sarda;
vii) Ao estabelecimento de Æreas e per?odos de defeso a
determinados mØtodos de pesca para efeitos de protec3ªo da pescada;
viii) = malhagem das artes fixas a utilizar na pesca de
vÆrias espØcies no mar do Norte e nas zonas geogrÆficas adjacentes;
ix) = utiliza3ªo de combina3ıes de redes com malhagens
de 16 a 31 mm e superiores ou iguais a 100 mm ou
de 80 a 99 mm e superiores ou iguais a 100 mm nas
regiıes 1 e 2, excepto Skagerrak e Kattegat;
(1) JO L 125 de 27.4.1998, p. 1.

b) Ao n.o 5 Ø aditado o seguinte texto:
«ou com uma grelha separadora cuja utiliza3ªo Ø sujeita
;s condi3ıes estabelecidas no artigo 46.o.»
3. O artigo 10.o passa a ter a seguinte redac3ªo:
«Artigo 10.o
Sem preju?zo do artigo 4.o; Ø proibido:
a) Durante qualquer viagem de pesca em que se encontrem dragas a bordo, transbordar organismos marinhos
com excep3ªo dos moluscos bivalves e
b) Manter a bordo ou desembarcar mais de 5 % em peso
de organismos marinhos diferentes dos moluscos bivalves.»
4. O n.o 4 do artigo 18.o passa a ter a seguinte redac3ªo:
«4. K As sapateiras apenas podem ser mantidas a
bordo e desembarcadas inteiras.
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Todavia, um mÆximo de 10 % do peso da captura total de
sapateiras ou partes de sapateiras a bordo ou desembarcada pode ser constitu?do por sapateiras nªo inteiras e/ou
pin3as separadas.»
5. Ao artigo 19.o, Ø aditado o seguinte n.o 4:
«4. G proibido manter a bordo ou desembarcar sapateiras capturadas aquando de qualquer viagem em que a
pesca nªo tenha sido integralmente exercida nas seguintes
zonas:
K Regiªo 1 e 2 a norte de 56M de latitude norte ou
K Regiªo 2 a sul de 56M de latitude norte, excepto Divisıes CIEM IVb, c e divisıes CIEM VIId, e, f ou
K Divisıes CIEM IVb, c a sul de 56M de latitude norte ou
K Divisıes CIEM VIId, e, f ou
K Regiªo 3.»
6. No n.o 3, œltimo parÆgrafo, do artigo 22.o, as referŒncias ;s
autoridades competentes de controlo para a Fran3a e o
Reino Unido passam a ser as seguintes:
K para a Fran3a:
«CROSS Etel
Service Surpeche
TØlØcopie: 33 (0) 2 97 55 23 75
TØlex: CRAPECH 951.892»
K para o Reino Unido:
«Ministry of Agriculture Fisheries and Food:
Fax: + 44 (0) 207 270 8125
Email: s.h.dutyroom-wpe@egd.maff.gov.uk
Telex: London 21274»
7. No artigo 28.o:
a) A al?nea a) do n.o 1 passa a ter a seguinte redac3ªo:
«(a) De 1 de Outubro a 31 de Janeiro do ano seguinte,
na zona geogrÆfica delimitada por uma linha que
une sequencialmente as seguintes coordenadas:
K 43M 46.5’ de latitude norte, 7M 54.4’ de longitude oeste,
K 44M 01.5’ de latitude norte, 7M 54.4’ de longitude
oeste,
K 43M 25’ de latitude norte, 9M 12’ de longitude
oeste,
K 43M 10’ de latitude norte, 9M 12’ de longitude
oeste»
b) G suprimida a al?nea b) do n.o 1.
8. O Anexo VI Ø substitu?do pelo Anexo 1 do presente regulamento.
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9. No Anexo X:
a) O ponto 1 passa a ter a seguinte redac3ªo:
«1. Combina"ªo de malhagens: 16 a 31 mm +
> = 100 mm
As capturas mantidas a bordo serªo constitu?das,
em pelo menos 20 %, por qualquer mistura de
camarıes (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.).»
b) O ponto 4 passa a ter a seguinte redac3ªo:
«4. Combina"ªo de malhagens: 80 a 99 mm +
> = 100 mm
As capturas mantidas a bordo serªo constitu?das,
em pelo menos 40 %, por qualquer mistura dos
organismos marinhos indicados no Anexo I como
espØcies-alvo para as malhagens compreendidas entre 80 e 99 mm.»
10. No Anexo XII:
K o tamanho m?nimo da solha avessa (Pleuronectes platessa) nas regiıes 1 a 5, excepto Skagerrak/Kattegat, Ø
de 27 cm;
K ; referŒncia ao tamanho m?nimo de 15 cm para o
carapau (Trachurus spp) nas regiıes 1 a 5, excepto
Skagerrak/Kattegat, Ø associada uma nota de pØ-de-pÆgina com a seguinte redac3ªo:
«Nªo Ø aplicÆvel um tamanho m?nimo ao carapau
negrªo (Trachurus picturatus) capturado nas Æguas adjacentes ao arquipØlago dos A3ores, sob soberania ou
jurisdi3ªo de Portugal»;
K a men3ªo «AmŒijoa-branca (Spisula solidissima)» Ø
substitu?da pela men3ªo «AmŒijoa-branca (Spisula solida)», e
K o tamanho m?nimo da lagosta (Palinurus spp.) nas regiıes 1 a 5 excepto Skagerrak/Kattegat Ø de 95 mm.
11. No Anexo XIII
K no ponto 3, Ø suprimida a expressªo «ou lagosta»;
K Ø aditado um ponto 8 com a seguinte redac3ªo:
«8. As dimensıes das lagostas sªo medidas como indicado na figura 7; correspondem ao comprimento
da carapa3a medido da ponta do rostro atØ ao
ponto central do bordo distal da carapa3a.»;
K A figura do anexo 2 do presente regulamento Ø inserida como figura 7.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publica3ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø obrigat-rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO 1
«ANEXO VI
ARTES FIXAS: REGI7ES 1 E 2

EspØcies/malhagem

Sardinha (Sardina pilchardus)
Enguia (Anguilla anguilla)
Espadilha (Sprattus sprattus)
Carapaus (Trachurus spp.)
Arenque (Clupea harengus)
Cavalas/Sardas (Scomber spp.)
Salmonetes (Mullidae)
Peixes-agulha (Belone spp.)
Robalo leg?timo (Dicentrarchus labrax)
Tainhas (Mugilidae)
Pata-roxa (Scyliorhinus canicula)
Solha escura do mar do Norte
(Limanda limanda)
Arinca (Melanogrammus
aeglefinus)
Badejo (Merlangius merlangus) (2)
Solha das pedras (Platichthys flesus)
Linguado leg?timo (Solea vulgaris)
Solha avessa (Pleuronectes platessa)
Choco (Sepia officinalis)
Bacalhau (Gadus morhua)
Juliana (Pollachius pollachius) (3)
Donzela (Molva molva)
Escamudo (Pollachius virens)
Pescada branca (Merluccius
merluccius) (3)
Galhudo malhado (Squalus acanthias)
Pata-roxa-gata (Scyliorhinus stellaris)
Areeiros (Lepidorhombus spp.)
Peixe-lapa (Cyclopterus lumpus)
Todos os outros organismos marinhos

10K30 mm 50K70 mm 90K99 mm 100K119 mm 120K219 mm ‡ 220 mm
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(1) As capturas de tamboris (Lophius spp.) nas subzonas CIEM VI e VII, mantidas a bordo, que representem mais de 30 % das capturas
totais a bordo efectuadas nestas zonas devem ter sido realizadas com uma malhagem m?nima igual ou superior a 250 mm.
(2) A partir de 31 de Dezembro de 1999, a malhagem m?nima nas divisıes CIEM VIIe e VIId serÆ de 90 mm.
(3) A partir de 31 de Dezembro de 1999, a malhagem m?nima nas divisıes CIEM VIIe e VIId serÆ de 110 mm.
(4) AplicÆvel apenas nas Divisıes CIEM VIId e IIIa e no mar do Norte.»
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 70/220/CEE do
Conselho relativa s medidas a tomar contra a poluiªo do ar pelas emissıes provenientes dos
veculos a motor
(2000/C 365 E/23)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 487 final  2000/0211(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 6 de Setembro de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,
Deliberando de acordo com o procedimento do artigo 251.o do
Tratado,
Considerando o seguinte:
1) A Directiva 70/220/CEE do Conselho, de 20 de Mar5o de
1970, relativa 6 aproxima5ªo das legisla5ıes dos Estados-Membros respeitantes 6s medidas a tomar contra a polui5ªo
do ar pelas emissıes provenientes dos ve:culos a motor (1),
com a œltima redac5ªo que lhe dada pela Directiva
1999/102/CE da Comissªo (2), Ø uma das directivas espec:ficas do procedimento de homologa5ªo CE institu:do pela
Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de
1970, relativo 6 aproxima5ªo das legisla5ıes dos Estados-Membros respeitantes 6 homologa5ªo dos ve:culos a motor
e seus reboques (3), com a œltima redac5ªo que lhe foi dada
pela Directiva 98/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4).
2) A Directiva 70/220/CEE, com a redac5ªo que lhe foi dada
pela Directiva 98/69/CE (5), introduziu limites para as emissıes espec:ficos para o mon-xido de carbono e os hidrocarbonetos em combina5ªo com um novo ensaio para medir essas emissıes a baixas temperaturas de modo a adaptar
o comportamento do sistema de controlo das emissıes dos
ve:culos da categoria M1 e da classe I da categoria N1 com
motores de igni5ªo comandada 6s condi5ıes ambientes experimentadas na prÆtica.
3) A Comissªo determinou limites adequados para as emissıes
a baixa temperatura dos ve:culos das classes II e III da
categoria N1 com motores de igni5ªo comandada. B agora
tambØm adequado incluir no Cmbito do ensaio a baixa
temperatura ve:culos da categoria M1 com motores de igni5ªo comandada concebidos para transportar mais de seis
passageiros e ve:culos da categoria M1 como motores de
igni5ªo comandada cuja massa mÆxima excede 2 500 kg,
que estavam anteriormente exclu:dos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

76 de 6.4.1970, p. 1.
334 de 28.12.1999, p. 43.
42 de 23.2.1970, p. 1.
11 de 16.1.1999, p. 25.
350 de 28.12.1998, p. 1.

4) Devido 6s suas caracter:sticas das emissıes, Ø adequado
isentar os ve:culos com motores de igni5ªo comandada
que funcionam apenas com combust:veis gasosos (GPL ou
GN) do ensaio a baixa temperatura. Os ve:culos em que o
sistema a gasolina estÆ montado para fins de emergŒncia ou
de arranque apenas e em que o reservat-rio de gasolina nªo
pode ter mais do que 15 litros, devem ser considerados
como ve:culos que apenas podem funcionar com combust:veis gasosos.
5) B adequado alinhar o ensaio das emissıes a baixa temperatura com o ensaio das emissıes a uma temperatura ambiente normal. O ensaio a baixa temperatura Ø portanto
restringido aos ve:culos das categorias M e N de massa
mÆxima nªo superior a 3 500 kg.
6) A Directiva 70/220/CE deve ser alterada nesse sentido.
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Os anexos I e VII da Directiva 70/220/CEE sªo alterados de
acordo com o anexo da presente directiva.
Artigo 2.o
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor, o mais tardar em
30 de Junho de 2001, as disposi5ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento 6 presente directiva.
Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposi5ıes, estas
devem incluir uma referŒncia 6 presente directiva ou ser acompanhadas dessa referŒncia aquando da sua publica5ªo oficial.
As modalidades da referŒncia sªo da competŒncia dos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarªo 6 Comissªo o texto
das principais disposi5ıes de direito nacional que adoptarem
no dom:nio regulado pela presente directiva.
Artigo 3.o
A presente directiva entra em vigor no (terceiro) dia seguinte
ao da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO
ALTERA˙(ES DO ANEXO I DA DIRECTIVA 70/220/CEE
1. O ponto 5.3.5 Ø alterado do seguinte modo:
A nota de pØ-de-pÆgina (1) Ø suprimida.
2. O ponto 5.3.5.1 passa a ter a seguinte redac5ªo:
«5.3.5.1 O presente ensaio deve ser efectuado com todos os ve:culos das categorias M1 e N1 equipados com motores
de igni5ªo comandada, com excep5ªo dos ve:culos que apenas funcionam com um combust:vel gasoso (GPL
ou GN). Os ve:culos que podem ser alimentados tanto com gasolina como com um combust:vel gasoso, mas
em que o sistema a gasolina estÆ montado para fins de emergŒncia ou de arranque apenas e cujo reservat-rio de gasolina nªo pode conter mais do que 15 litros, serªo considerados, para efeitos do ensaio do Tipo
VI, como ve:culos que apenas podem funcionar com um combust:vel gasoso.
Os ve:culos que podem ser alimentados com gasolina e quer GPL quer GN devem ser submetidos ao ensaio
do Tipo VI com gasolina apenas.
A partir de 1 de Janeiro de 2002, o presente ponto Ø aplicÆvel aos novos modelos de ve:culos da categoria
M1 e da classe I da categoria N1, com excep5ªo dos ve:culos concebidos para transportar mais de seis
passageiros e dos ve:culos cuja massa mÆxima excede 2 500 kg.
A partir de 1 de Janeiro de 2003, o presente ponto Ø aplicÆvel aos novos modelos de ve:culos das classes II e
III da categoria N1, com excep5ªo dos ve:culos concebidos para transportar mais de seis passageiros e dos
ve:culos cuja massa mÆxima excede 2 500 kg.»
3. O quadro do ponto 5.3.5.2 Ø substitu:do pelo seguinte:
Temperatura do ensaio 266 K (-7 NC)
Categoria

M1 (1)
N1

Classe

Massa de mon-xido de carbono
(CO)
L1 (g/km)

Massa de hidrocarbonetos
(HC)
L2 (g/km)

O

15

1,8

I

15

1,8

II

27

3,2

III

34

4,0

N1 (2)

(1) Excepto os ve:culos concebidos para transportarem mais de seis passageiros e os ve:culos de massa mÆxima superior a 2 500 kg.
(2) E os ve:culos da categoria M1 especificados na nota 1.

ALTERA˙(ES DO ANEXO VII DA DIRECTIVA 70/220/CEE
4. A primeira frase do ponto 1 passa a ter a seguinte redac5ªo:
«1. O presente anexo aplica-se aos ve:culos de igni5ªo comandada conforme definidos no ponto 5.3.5 do Anexo I.»
5. A primeira frase do ponto 2.1.1 passa a ter a seguinte redac5ªo:
«2.1.1 O presente cap:tulo trata dos equipamentos necessÆrios para os ensaios das emissıes pelo escape a baixa
temperatura ambiente com ve:culos equipados com motores de igni5ªo comandada, conforme definidos no
ponto 5.3.5. do Anexo I.»
6. A nota de pØ-de-pÆgina (1) do ponto 4.3.3 Ø suprimida.
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Proposta de regulamento do Conselho relativo a acıes de informaªo e promoªo a favor dos
produtos agrcolas no mercado interno
(2000/C 365 E/24)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 538 final  2000/0226(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 8 de Setembro de 2000)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Considerando o seguinte:
(1) Em virtude da regulamenta3ªo em vigor, a Comunidade
pode realizar ac3ıes de promo3ªo de um determinado
nœmero de produtos agr6colas no mercado interno.
(2) Atendendo 7s perspectivas de evolu3ªo dos mercados e 7
experiŒncia adquirida, Ø conveniente que, para assegurar
aos consumidores uma informa3ªo completa, se prossiga
uma pol6tica global e coerente de informa3ªo e promo3ªo
dos produtos agr6colas e, subsidiariamente, dos produtos
alimentares, 7 semelhan3a do que acontece em rela3ªo aos
pa6ses terceiros, sem, no entanto, incentivar o consumo de
um produto devido 7 sua origem espec6fica.
(3) Tal pol6tica pode ser œtil para completar e refor3ar as
ac3ıes realizadas pelos Estados-Membros, promovendo,
nomeadamente, a imagem dos referidos produtos aos
olhos dos consumidores, em especial no que respeita 7
qualidade, aos aspectos nutricionais e 7 seguran3a dos
gØneros aliment6cios.
(4) ? conveniente definir os critØrios de selec3ªo dos produtos
e sectores em causa, bem como os temas da campanha
comunitÆria.
(5) Para garantir a coerŒncia e a eficÆcia dos programas, Ø
conveniente prever a fixa3ªo de linhas directrizes que
definam, para cada produto ou sector em causa, os elementos essenciais dos programas, e que sejam completadas por cadernos de encargos estabelecidos pelos Estados-Membros.
(6) Atendendo ao carÆcter tØcnico das tarefas a executar, convØm prever a possibilidade de a Comissªo recorrer a um
comitØ de peritos em comunica3ªo ou a assistentes tØcnicos.

(7) ? conveniente definir os critØrios do financiamento das
ac3ıes; Ø oportuno que, por regra, a Comunidade apenas
tome a seu cargo uma parte dos custos das ac3ıes, a fim
de responsabilizar tanto as organiza3ıes que as propıem
e os Estados-Membros interessados; no entanto, em casos
excepcionais, pode ser indicado nªo exigir a participa3ªo
financeira do Estado-Membro em causa; tratando-se de
informa3ıes acerca dos regimes comunitÆrios em matØria
de origem, produ3ªo biol.gica e rotulagem, a necessidade
de uma informa3ªo adequada sobre estas medidas relativamente recentes justifica que o financiamento seja partilhado entre a Comunidade e os Estados-Membros.
(8) Para garantir a melhor rela3ªo custo/eficÆcia, Ø conveniente que a execu3ªo das ac3ıes seleccionadas seja confiada, atravØs dos procedimentos adequados, a organismos
que disponham das estruturas e competŒncias necessÆrias.
(9) A fim de controlar a boa execu3ªo dos programas, bem
como o impacto das ac3ıes, convØm prever um acompanhamento eficaz por parte dos Estados-Membros, assim
como a avalia3ªo dos resultados por um organismo independente.
(10) As medidas necessÆrias para a execu3ªo do presente regulamento foram adoptadas em conformidade com o artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de
Junho de 1999, que fixa as regras de exerc6cio das competŒncias de execu3ªo atribu6das 7 Comissªo (1); estas medidas devem ser adoptadas em conformidade com o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da referida
decisªo; neste contexto, os comitØs de gestªo em causa
agirªo em conjunto.
(11) ? conveniente que as despesas atinentes ao financiamento
das ac3ıes e da assistŒncia tØcnica europeia sejam tratadas
como medidas de interven3ªo em conformidade com o
n.o 2, al6nea e), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o
1258/1999 do Conselho (2).
(12) As disposi3ıes regulamentares sectoriais relativas 7s medidas de promo3ªo diferem em termos de modalidades de
execu3ªo e foram vÆrias vezes alteradas, pelo que a sua
aplica3ªo Ø dif6cil; Ø conveniente harmonizÆ-las e simplificÆ-las, reunindo-as num œnico texto; deste modo, Ø necessÆrio revogar as disposi3ıes e regulamentos sectoriais
em vigor em matØria de promo3ªo.
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
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(13) ? conveniente prever as medidas adequadas para assegurar
a transi3ªo entre estas disposi3ıes e regulamentos sectoriais e o novo regime previsto pelo presente regulamento,

b) PrÆtica de um sistema de rotulagem que informe os consumidores e de sistemas de rastreabilidade e controlo dos
produtos;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

c) Necessidade de fazer face a problemas conjunturais num
determinado sector;

Artigo 1.o
1.
A Comunidade pode financiar, total ou parcialmente, ac3ıes de informa3ªo e promo3ªo de produtos agr6colas realizadas no seu territ.rio.
n.o

1 nªo devem ser orientadas em
2.
As ac3ıes referidas no
fun3ªo de marcas comerciais nem incentivar o consumo de um
produto devido 7 sua origem espec6fica. Esta disposi3ªo nªo
exclui a possibilidade de indicar a origem do produto objecto
das ac3ıes referidas no artigo 2.o quando se trate de uma
designa3ªo a t6tulo da regulamenta3ªo comunitÆria.
Artigo 2.o
As ac3ıes referidas no artigo 1.o sªo as seguintes:
a) Ac3ıes de rela3ıes pœblicas, promo3ªo e publicidade, em
especial com o fim de real3ar as caracter6sticas intr6nsecas
e as vantagens dos produtos comunitÆrios, sobretudo em
termos de qualidade, higiene, seguran3a alimentar, mØtodos
de produ3ªo espec6ficos, aspectos nutricionais, rotulagem,
bem-estar dos animais e respeito do ambiente;
b) Participa3ªo em manifesta3ıes, feiras e exposi3ıes de importGncia nacional ou europeia, nomeadamente atravØs da realiza3ªo de «stands» destinados a valorizar a imagem dos
produtos comunitÆrios;
c) Ac3ıes de informa3ªo nomeadamente sobre os regimes comunitÆrios das denomina3ıes de origem protegidas (DOP),
das indica3ıes geogrÆficas protegidas (IGP), das especialidades tradicionais garantidas (ETG), da produ3ªo biol.gica e
da rotulagem prevista na regulamenta3ªo agr6cola;
d) Ac3ıes de informa3ªo sobre o sistema comunitÆrio dos vinhos de qualidade produzidos em regiıes determinadas
(VQPRD), dos vinhos de mesa e das bebidas espirituosas
com indica3ªo geogrÆfica;
e) Estudos de avalia3ªo dos resultados das ac3ıes de promo3ªo
e informa3ªo.
Artigo 3.o
Os sectores ou produtos que podem ser objecto das ac3ıes
referidas no artigo 1.o serªo seleccionados tendo em conta os
seguintes critØrios:
a) Oportunidade de valoriza3ªo da qualidade, tipicidade, mØtodos de produ3ªo espec6fica, aspectos nutricionais, higiene,
seguran3a alimentar ou respeito do ambiente dos produtos
em causa, atravØs de campanhas temÆticas ou dirigidas a
pœblicos espec6ficos;

d) Oportunidade de informar acerca do significado dos regimes
comunitÆrios DOP/IGP/ETG e dos produtos biol.gicos;
e) Oportunidade de informar acerca do significado do regime
comunitÆrio dos VQPRD, dos vinhos de mesa e das bebidas
espirituosas com indica3ªo geogrÆfica.
Artigo 4.o
1.
De trŒs em trŒs anos, a Comissªo determinarÆ, de acordo
com o procedimento previsto no artigo 13.o, a lista dos temas
e dos produtos referidos no artigo 3.o. Contudo, em caso de
necessidade, esta lista pode ser alterada no decurso de cada
per6odo de trŒs anos, atravØs do mesmo procedimento.
2.
Antes de estabelecer a lista referida no n.o 1, a Comissªo
pode consultar o grupo permanente «Promo3ªo dos Produtos
Agr6colas» do comitØ consultivo «Qualidade e Sanidade da Produ3ªo Agr6cola».
Artigo 5.o
1.
Relativamente a cada sector ou produto seleccionado, a
Comissªo estabelecerÆ, segundo o procedimento previsto no
artigo 13.o, uma estratØgia que defina as linhas directrizes
que as propostas dos programas de promo3ªo e informa3ªo
devem respeitar.
2.

Essas linhas directrizes fixarªo, nomeadamente:

a) Os objectivos e alvos;
b) Um ou vÆrios temas que devam ser objecto das ac3ıes
seleccionadas;
c) Os tipos de ac3ıes a desenvolver;
d) A dura3ªo dos programas;
e) A reparti3ªo, em fun3ªo dos mercados e dos tipos de ac3ıes
contemplados, do montante dispon6vel para a participa3ªo
financeira comunitÆria na realiza3ªo dos programas.
Artigo 6.o
1.
Para a realiza3ªo das ac3ıes referidas nas al6neas a), b) e
d) do artigo 2.o, com base nas linhas directrizes definidas pela
Comissªo, os Estados-Membros interessados estabelecerªo cadernos de encargos e procederªo a um convite 7 apresenta3ªo
de propostas aberto a todas as organiza3ıes profissionais ou
interprofissionais da Comunidade.
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2.
Em resposta a estes convites 7 apresenta3ªo de propostas,
as organiza3ıes referidas no nœmero anterior representativas
do ou dos sectores em causa estabelecerªo, em colabora3ªo
com um organismo de execu3ªo que tenham seleccionado mediante concurso, programas de promo3ªo e informa3ªo com
uma dura3ªo mÆxima de 36 meses. Esses programas poderªo
abranger um ou vÆrios Estados-Membros e emanar de organiza3ıes europeias ou originÆrias de um ou vÆrios Estados-Membros. Estes œltimos programas sªo prioritÆrios.

3.
O ou os Estados-Membros interessados verificarªo a
oportunidade dos programas, bem como a conformidade dos
mesmos e dos organismos de execu3ªo propostos com as disposi3ıes do presente regulamento, das linhas directrizes e do
respectivo caderno de encargos. Verificarªo a rela3ªo qualidade/
/pre3o dos programas em causa. Na sequŒncia desse controlo, o
ou os Estados-Membros em causa estabelecerªo, no limite dos
montantes dispon6veis, a lista provis.ria dos programas e dos
organismos seleccionados e comprometer-se-ªo a financiar esses programas.

19.12.2000

Artigo 8.o
1.
Com vista ao estabelecimento das linhas directrizes referidas no artigo 5.o, a Comissªo pode recorrer a um comitØ de
peritos independentes em comunica3ªo ou a assistentes tØcnicos.
2.
A Comissªo seleccionarÆ, por concurso pœblico ou limitado:
L o ou os eventuais assistentes tØcnicos referidos no n.o 1,
L o ou os organismos encarregados da avalia3ªo dos resultados das ac3ıes executadas em aplica3ªo dos artigos 6.o e
7.o.
Artigo 9.o
1.

A Comunidade financiarÆ:

a) Integralmente as ac3ıes referidas na al6nea e) do artigo 2.o;
4.
Os Estados-Membros comunicarªo 7 Comissªo a lista
provis.ria dos programas e dos organismos seleccionados,
bem como uma c.pia desses programas.

Caso verifique que um programa apresentado nªo Ø conforme
7 regulamenta3ªo comunitÆria ou 7s linhas directrizes, a Comissªo informarÆ, num prazo a determinar, o ou os Estados-Membros em causa da nªo elegibilidade total ou parcial do
programa em causa.

Os Estados-Membros terªo em conta as eventuais observa3ıes
da Comissªo no prazo estabelecido. No termo desse prazo, o
ou os Estados-Membros estabelecerªo a lista definitiva dos programas seleccionados e transmiti-la-ªo imediatamente 7 Comissªo.

Artigo 7.o
1.
Para a realiza3ªo das ac3ıes referidas na al6nea c) do
artigo 2.o e com base nas linhas directrizes definidas pela
Comissªo, cada Estado-Membro interessado estabelecerÆ o caderno de encargos e procederÆ, por concurso pœblico, 7 selec3ªo do organismo encarregado da execu3ªo do programa
que se comprometa co-financiar.

2.
Os Estados-Membros transmitirªo 7 Comissªo os programas seleccionados, acompanhados de um parecer fundamentado sobre a sua oportunidade, bem como sobre a sua conformidade e a do organismo proposto com as disposi3ıes do
presente regulamento e as respectivas linhas directrizes e sobre
a avalia3ªo da rela3ªo qualidade/pre3o.

Para efeitos do exame pela Comissªo dos programas e para a
sua aprova3ªo definitiva pelos Estados-Membros, sªo aplicÆveis
as disposi3ıes do n.o 4, segundo e terceiro parÆgrafos, do
artigo 6.o.

b) Parcialmente as outras ac3ıes de promo3ªo e de informa3ªo
referidas no artigo 2.o
2.
A participa3ªo financeira da Comunidade nas ac3ıes referidas na al6nea b) do n.o 1 nªo pode ultrapassar 50 % do
custo real das ac3ıes.
3.
Sem preju6zo do n.o 4, os Estados-Membros interessados
participarªo no financiamento das ac3ıes referidas no n.o 2 atØ
20 % do seu custo real, ficando o restante a cargo das organiza3ıes proponentes. O financiamento dos Estados-Membros
e/ou das organiza3ıes profissionais ou interprofissionais poderÆ
proceder, igualmente, de receitas parafiscais.
No entanto, em casos devidamente justificados e desde que o
programa em causa apresente um interesse comunitÆrio manifesto, pode decidir-se, de acordo com o procedimento previsto
no artigo 13.o, que a organiza3ªo proponente assuma integralmente a parte do financiamento nªo a cargo da Comunidade.
4.
No respeitante 7s ac3ıes referidas na al6nea c) do artigo
2.o, os Estados-Membros interessados assumem a parte do financiamento nªo a cargo da Comunidade.
O financiamento da parte dos Estados-Membros pode proceder,
igualmente, de receitas parafiscais.
Artigo 10.o
1.
O ou os organismos encarregados da execu3ªo das ac3ıes
referidas no n.o 1 do artigo 6.o e no n.o 1 do artigo 7.o do
presente regulamento devem possuir um conhecimento aprofundado dos produtos e dos mercados em causa e dispor dos
meios necessÆrios para assegurar a melhor execu3ªo das ac3ıes,
tendo em conta a dimensªo europeia dos programas em causa.
2.
Os Estados-Membros interessados serªo responsÆveis pelo
controlo e pagamento das ac3ıes que nªo as referidas no n.o 1,
al6nea a), do artigo 9.o.
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Artigo 11.o
As despesas decorrentes do financiamento comunitÆrio das ac3ıes referidas no artigo 1.o sªo consideradas interven3ıes, na
acep3ªo do n.o 2, al6nea e), do artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1258/1999, de 17 de Maio de 1999, relativo ao financiamento da pol6tica agr6cola comum.
Artigo 12.o
As regras de execu3ªo do presente regulamento serªo adoptadas de acordo com o procedimento previsto no artigo 13.o.
Artigo 13.o
1.
Para a execu3ªo do presente regulamento, a Comissªo
serÆ assistida pelo ComitØ de Gestªo das MatØrias Gordas, institu6do pelo artigo 37.o do Regulamento n.o 136/66/CEE (1) e
pelos comitØs de gestªo estabelecidos pelos artigos correspondentes dos outros regulamentos que estabelecem a organiza3ªo
comum dos mercados agr6colas (em seguida denominados «o
ComitØ»).
2.
Sempre que se remeta para o presente artigo, sªo aplicÆveis os artigos 4.o e 7.o da Decisªo 1999/468/CE.
3.
O per6odo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado num mŒs.
4.
O ComitØ serÆ chamado a pronunciar-se pelo seu presidente, seja por sua pr.pria iniciativa, seja a pedido de um
Estado-Membro.
Artigo 14.o
De trŒs em trŒs anos, e pela primeira vez antes de 31 de
Dezembro de 2004, a Comissªo apresentarÆ ao Conselho e
ao Parlamento Europeu um relat.rio sobre a aplica3ªo do presente regulamento, acompanhado, se for caso disso, das propostas adequadas.
Artigo 15.o
1.

Sªo suprimidas as seguintes disposi3ıes:

L artigo 11.o do Regulamento n.o 136/66/CEE que estabelece
uma organiza3ªo comum de mercado no sector das matØrias gordas (2),
L artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1308/70 que estabelece a organiza3ªo comum de mercado no sector do linho e
do cGnhamo (3),
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L n.o 4 do artigo 31.o do Regulamento (CEE) n.o 1600/92 que
estabelece medidas espec6ficas relativas a determinados produtos agr6colas a favor dos arquipØlagos dos A3ores e da
Madeira (6),
L n.o 4 do artigo 26.o do Regulamento (CEE) n.o 1601/92 que
estabelece medidas espec6ficas relativas a determinados produtos agr6colas a favor das ilhas CanÆrias (7),
L segundo parÆgrafo, segundo travessªo, do artigo 1.o e n.o 1,
segundo parÆgrafo, do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o
399/94 relativo a ac3ıes espec6ficas a favor das uvas secas (8),
L artigo 54.o do Regulamento (CE) n.o 2200/96 que estabelece a organiza3ªo comum de mercado no sector das frutas
e produtos hort6colas (9),
L n.o 5 do artigo 35.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999
que estabelece a organiza3ªo comum do mercado vitivin6cola (10).
Os termos «e da promo3ªo» e as al6neas «d) e e)» sªo suprimidos, respectivamente, do primeiro parÆgrafo do artigo 1.o e do
n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 399/94.
2.
Sªo revogados os Regulamentos (CEE) n.o 1195/90 relativo a medidas destinadas a aumentar o consumo e a utiliza3ªo
de ma3ªs (11), (CEE) n.o 1201/90 relativo a medidas destinadas a
aumentar o consumo de citrinos (12), (CEE) n.o 2067/92 relativo a ac3ıes de promo3ªo e comercializa3ªo da carne de
bovino de qualidade (13), (CEE) n.o 2073/92 relativo 7 promo3ªo do consumo na Comunidade e ao alargamento dos
mercados do leite e dos produtos lÆcteos (14), (CE) n.o 2275/96
que estabelece medidas espec6ficas no sector das plantas vivas e
dos produtos de floricultura (15) e (CE) n.o 2071/98 relativo a
ac3ıes de informa3ªo sobre a rotulagem da carne de bovino (16).
3.
As disposi3ıes, os termos e os regulamentos referidos nos
nœmeros anteriores continuam a ser aplicÆveis aos programas
de promo3ªo e de informa3ªo iniciados antes de 1 de Janeiro
de 2001.
Artigo 16.o
O presente regulamento entra em vigor no sØtimo dia seguinte
ao da sua publica3ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
? aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de 2001.

L n.o 4 do artigo 20.o do Regulamento (CEE) n.o 3763/91 que
estabelece medidas espec6ficas relativas a determinados produtos agr6colas a favor dos departamentos franceses ultramarinos (4),

O presente regulamento Ø obrigat.rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

L artigos 1.o e 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1332/92 que
institui medidas espec6ficas no sector das azeitonas de
mesa (5),

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
L 146 de 4.7.1970, p. 1.
L 356 de 24.12.1991, p. 1.
L 145 de 27.5.1992, p. 1.

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

173 de 27.6.1992, p. 1.
173 de 27.6.1992, p. 13.
54 de 25.2.1994, p. 3.
297 de 21.11.1996, p. 1.
179 de 14.7.1999, p. 1.
119 de 11.5.1990, p. 53.
119 de 11.5.1990, p. 65.
215 de 30.7.1992, p. 57.
215 de 30.7.1992, p. 67.
308 de 29.11.1996, p. 7.
265 de 30.9.1998, p. 2.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 80/232/CEE, no
que respeita  gama de pesos nominais referente aos extractos de cafØ e aos extractos de chic!ria
(2000/C 365 E/25)
COM(2000) 568 final  2000/0235(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 13 de Setembro de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS,

permitir que estes produtos em prØ-embalagens continuem
a circular na Comunidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o,

(5) Em consequŒncia, a Directiva 80/232/CEE deve ser alterada,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ,mico e Social,
Decidindo de acordo com o processo previsto no artigo 251.o
do Tratado,

Artigo 1.o
A Directiva 80/232/CEE Ø alterada do seguinte modo:
1. Ao artigo 5.o Ø aditado o seguinte texto:

Considerando o seguinte:
(1) Para promover a transparŒncia da legisla2ªo comunitÆria,
todas as gamas de quantidades nominais referentes a produtos em prØ-embalagens devem ser inclu7das num œnico
texto legislativo, designadamente a Directiva 80/232/CEE
do Conselho (1).
(2) Por este motivo, a gama de pesos nominais referente a
produtos em prØ-embalagens estabelecidas no artigo 4.o
da Directiva 77/436/CEE do Conselho, de 27 de Junho de
1977, relativa ? aproxima2ªo das legisla2ıes dos Estados-Membros respeitantes aos extractos de cafØ e aos extractos
de chic,ria (2), com a œltima redac2ªo que lhe foi dada pela
Directiva 85/573/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de
1985 (3), nªo deve continuar a ser inclu7da na referida
directiva especificamente relativa a produtos.
(3) A Directiva 1999/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999, relativa aos extractos de
cafØ e aos extractos de chic,ria (4) revoga a Directiva
77/436/CEE, com efeitos a partir de 13 de Setembro de
2000 e contØm um considerando em que se prevŒ a inclusªo na Directiva 80/232/CEE de uma gama de pesos
nominais referente a produtos em prØ-embalagens para os
produtos abrangidos pelo seu Cmbito.

«As prØ-embalagens que contenham os produtos enumerados no ponto 12 do anexo I s, podem ser comercializadas
nas quantidades nominais indicadas nesse mesmo ponto
12.».
2. O anexo I Ø alterado de acordo com o anexo I em anexo.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi2ıes legislativas,
regulamentares e administrativas necessÆrias para darem cumprimento ? presente directiva o mais tardar em . . . (5). Desse
facto informarªo imediatamente a Comissªo.
Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposi2ıes, estas
devem incluir uma referŒncia ? presente directiva ou ser acompanhadas dessa referŒncia aquando da sua publica2ªo oficial.
Os Estados-Membros determinarªo as modalidades dessa referŒncia.
Artigo 3.o
A presente directiva entrarÆ em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publica2ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

(4) A gama obrigat,ria comunitÆria referente a quantidades
nominais de extractos de cafØ e de extractos de chic,ria
continua a ser necessÆria para proteger os consumidores e

Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5) Data de entrada em vigor da presente directiva.

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

51 de 25.2.1980, p. 1.
172 de 12.7.1977, p. 20.
372 de 31.12.1985, p. 22.
66 de 13.3.1999, p. 26.

Artigo 4.o
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ANEXO I
H aditado o seguinte ponto ao anexo I da Directiva 80/232/CEE:
12. Extractos de cafØ e extractos de chic!ria (em gramas)
50 I 100 I 200 I 250 (apenas para misturas de extractos de cafØ e de extractos de chic,ria e para extractos de
cafØ destinados a serem utilizados exclusivamente em mÆquinas automÆticas) I 300 (apenas para extractos de cafØ)
I 500 I 750 I 1 000 I 2 000 I 2 500 I 3 000 I 4 000 I 5 000 I 6 000 I 7 000 I 8 000 I 9 000
I 10 000.
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao ComitØ de Segurana
Martima e que altera os regulamentos em vigor no domnio da segurana martima e da prevenªo
da poluiªo por navios
(2000/C 365 E/26)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 489 final  2000/0236(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 15 de Setembro de 2000)
seguran5a mar6tima e de preven5ªo ou limita5ªo da polui5ªo do ambiente causada pelas actividades mar6timas.

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO
DA UNIˆO EUROPEIA,

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

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,

Deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,

(4) Nos termos da Resolu5ªo do Conselho de 8 de Junho de
1993, convØm instituir um comitØ para a seguran5a mar6tima e atribuir-lhe as fun5ıes anteriormente confiadas
aos comitØs institu6dos no quadro da legisla5ªo comunitÆria existente no dom6nio da seguran5a mar6tima. ConvØm igualmente que a nova legisla5ªo comunitÆria que
venha a ser adoptada nesse dom6nio preveja o recurso
ao ComitØ de Seguran5a Mar6tima.

(5) A Decisªo 87/373/CEE foi substitu6da pela Decisªo
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras de exerc6cio das competŒncias de execu5ªo atribu6das > Comissªo (3). A Decisªo 1999/468/CE
tem por objectivo definir os procedimentos de comitologia aplicÆveis e assegurar uma melhor informa5ªo do Parlamento Europeu e do pœblico sobre os trabalhos dos
comitØs.

Considerando o seguinte:

(1) As medidas de execu5ªo dos regulamentos e directivas em
vigor no dom6nio da seguran5a mar6tima sªo adoptadas
mediante um procedimento de regulamenta5ªo que prevŒ
o recurso ao comitØ institu6do pela Directiva 93/75/CEE
do Conselho (1) e, em certos casos, a um comitØ ad hoc.
Estes comitØs regem-se pelas regras estabelecidas na Decisªo 87/373/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1987,
que fixa as modalidades de exerc6cio da competŒncia de
execu5ªo atribu6da > Comissªo (2).

(2) O Conselho, na sua Resolu5ªo de 8 de Junho de 1993
sobre uma pol6tica comum de seguran5a mar6tima, aprovou em princ6pio a cria5ªo de um comitØ para a seguran5a mar6tima e convidou a Comissªo a apresentar
uma proposta nesse sentido.

(3) O ComitØ de Seguran5a Mar6tima terÆ por fun5ªo centralizar as tarefas dos comitØs institu6dos no quadro da legisla5ªo comunitÆria no dom6nio da seg uran5a mar6tima
e assistir e aconselhar a Comissªo em todas as questıes de
(1) JO L 247 de 5.10.1993, p. 19. Directiva com a œltima redac5ªo que
lhe foi dada pela Directiva 98/74/CE (JO L 276 de 13.10.1998, p. 7).
(2) JO L 197 de 18.7.1987, p. 3.

(6) Consequentemente, convØm aplicar ao ComitØ de Seguran5a Mar6tima as disposi5ıes pertinentes da Decisªo
1999/468/CE. Sendo as medidas necessÆrias > aplica5ªo
da leg isla5ªo em vigor no dom6nio da seg uran5a mar6tima medidas de Dmbito geral na acep5ªo do disposto no
artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE, essas medidas deverªo
ser adoptadas mediante o procedimento de regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o da referida decisªo.

(7) E igualmente conveniente alterar a legisla5ªo existente no
dom6nio da seguran5a mar6tima a fim de substituir pelo
ComitØ de Seguran5a Mar6tima o comitØ institu6do pela
Directiva 93/75/CEE ou, consoante o caso, o comitØ ad
hoc institu6do no quadro da leg isla5ªo considerada. ConvØm, em especial, que o presente regulamento altere as
disposi5ıes pertinentes dos Regulamentos (CEE) n.o
613/91 (4), (CE) n.o 2978/94 (5) e (CE) n.o 3051/95 do
Conselho (6), a fim de introduzir o ComitØ de Seguran5a
Mar6tima e instituir o procedimento de regulamenta5ªo
previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE.
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
JO L 68 de 15.3.1991, p. 1.
JO L 319 de 12.12.1994, p. 1.
JO L 320 de 30.12.1995, p. 14. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 179/98 (JO L 19 de 24.1.1998, p. 35).
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(8) A legisla5ªo comunitÆria existente no dom6nio da seguran5a mar6tima tem por base a aplica5ªo de regras
estabelecidas em conven5ıes, c-digos e resolu5ıes internacionais em vigor > data de adop5ªo do acto comunitÆrio considerado ou > data indicada por este. Em consequŒncia desta situa5ªo, os Estados-Membros nªo podem
aplicar as altera5ıes ulteriores >queles instrumentos internacionais enquanto as directivas ou regulamentos comunitÆrios nªo forem alterados. Dada a dificuldade de fazer
coincidir as datas de entrada em vigor da altera5ªo a n6vel
internacional, por um lado, e do regulamento que a integra no direito comunitÆrio, por outro, desta situa5ªo
resultam graves inconvenientes, nomeadamente a aplica5ªo atrasada na Comunidade das normas internacionais
de seguran5a mais recentes e mais rigorosas.

(9) HÆ, todavia, que estabelecer uma distin5ªo entre as disposi5ıes de um acto comunitÆrio que, para efeitos da sua
aplica5ªo, remete para um instrumento internacional e as
disposi5ıes comunitÆrias que reproduzem no todo ou em
parte um instrumento internacional. No œltimo caso, as
altera5ıes mais recentes aos instrumentos internacionais
s- podem tornar-se aplicÆveis a n6vel comunitÆrio ap-s a
altera5ªo das disposi5ıes comunitÆrias pertinentes.
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ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objectivo
O objectivo do presente regulamento Ø melhorar a aplica5ªo da
legisla5ªo comunitÆria pertinente no dom6nio da seguran5a
mar6tima, da protec5ªo do meio marinho e das condi5ıes de
vida e trabalho a bordo dos navios:

a) Centralizando as tarefas dos comitØs institu6dos em aplica5ªo da legisla5ªo comunitÆria pertinente por meio da institui5ªo de um comitØ œnico, denominado ComitØ de Seguran5a Mar6tima;

b) Facilitando a altera5ªo da legisla5ªo comunitÆria pertinente >
luz da evolu5ªo dos instrumentos internacionais aplicÆveis
no dom6nio da seguran5a mar6tima, da protec5ªo do meio
marinho e das condi5ıes de vida e trabalho a bordo dos
navios.
Artigo 2.o
Definiıes
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(10) ConvØm, por conseguinte, autorizar os Estados-Membros
a aplicarem as disposi5ıes mais recentes das conven5ıes
internacionais, > excep5ªo das explicitamente incorporadas num acto comunitÆrio. Este objectivo pode ser conseguido com a indica5ªo de que a versªo da conven5ªo
internacional aplicÆvel para efeitos da directiva ou regulamento considerado Ø a que estÆ «em vigor», sem se mencionar qualquer data.

(11) E no entanto necessÆrio estabelecer um procedimento espec6fico de verifica5ªo da conformidade, que permita que
a Comissªo, ap-s consulta do ComitØ de Seguran5a Mar6tima, tome as medidas necessÆrias para prevenir o risco de
incompatibilidade entre altera5ıes a instrumentos internacionais e a legisla5ªo comunitÆria em vigor ou a pol6tica
comum de seguran5a mar6tima. Tal procedimento deverÆ
igualmente evitar que altera5ıes internacionais possam
reduzir o n6vel de seguran5a mar6tima existente na Comunidade.

(12) O procedimento de verifica5ªo da conformidade s- poderÆ ter pleno efeito se as medidas previstas forem adoptadas com a maior rapidez poss6vel, em qualquer caso
antes da expira5ªo do prazo previsto para a entrada em
vigor efectiva da altera5ªo internacional. Consequentemente, o prazo de que dispıe o Conselho, nos termos
do n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, para
deliberar sobre o projecto de medidas a tomar deve ser
reduzido para um mŒs,

1. «Instrumentos internacionais», as conven5ıes, protocolos, resolu5ıes, c-digos, colectDneas de regras, circulares, normas e
disposi5ıes adoptados por uma ConferŒncia internacional, a
Organiza5ªo Mar6tima Internacional (OMI), a Organiza5ªo
Internacional do Trabalho (OIT), as partes num memorando
de entendimento ou um organismo internacional de normaliza5ªo, no dom6nio da seguran5a mar6tima, da preven5ªo
da polui5ªo por navios e das condi5ıes de vida e trabalho a
bordo dos navios.

2. «Legisla5ªo mar6tima comunitÆria», os actos comunitÆrios
em vigor a seguir enumerados:
a) Regulamento (CEE) n.o 613/91 do Conselho, de 4 de
Mar5o de 1991, relativo > transferŒncia de registo de
navios no interior da Comunidade;

b) Directiva 93/75/CEE do Conselho, de 13 de Setembro de
1993, relativa >s condi5ıes m6nimas exigidas aos navios
com destino aos portos mar6timos da Comunidade ou
que deles saiam transportando mercadorias perigosas
ou poluentes;
c) Regulamento (CE) n.o 2978/94 do Conselho, de 21 de
Novembro de 1994, relativo > aplica5ªo da resolu5ªo
A.747(18) da OMI sobre o cÆlculo da arquea5ªo dos
tanques de lastro dos navios petroleiros com tanques
de lastro segregado;
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d) Directiva 94/57/CE do Conselho, de 22 de Novembro de
1994, relativa >s regras comuns para as organiza5ıes de
vistoria e inspec5ªo dos navios e para as actividades
relevantes das administra5ıes mar6timas (1);
e) Directiva 94/58/CE do Conselho, de 22 de Novembro de
1994, relativa ao n6vel m6nimo de forma5ªo dos mar6timos (2);
f) Directiva 95/21/CE do Conselho, de 19 de Junho de
1995, relativa > aplica5ªo, aos navios que escalem os
portos da Comunidade ou naveguem em Æguas sob jurisdi5ªo dos Estados-Membros, das normas internacionais
respeitantes > seguran5a da navega5ªo, > preven5ªo da
polui5ªo e >s condi5ıes de vida e de trabalho a bordo
dos navios (inspec5ªo pelo Estado do porto) (3);
g) Regulamento (CE) n.o 3051/95 do Conselho, de 8 de
Dezembro de 1995, relativo > gestªo da seguran5a dos
ferries roll-on/roll-off de passageiros (ferries ro-ro);
h) Directiva 96/98/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de
1996, relativa aos equipamentos mar6timos (4);
i) Directiva 97/70/CE do Conselho, de 11 de Dezembro de
1997, que estabelece um regime de seguran5a harmonizado para os navios de pesca de comprimento igual ou
superior a 24 metros (5);
j) Directiva 98/18/CE do Conselho, de 17 de Mar5o de
1998, relativa >s regras e normas de seguran5a para os
navios de passageiros (6);
k) Directiva 98/41/CE do Conselho, de 18 de Junho de
1998, relativa ao registo das pessoas que viajam em navios de passageiros que operam a partir de ou para portos dos Estados-Membros da Comunidade (7);
l) Directiva 1999/35/CE do Conselho, de 29 de Abril de
1999, relativa a um sistema de vistorias obrigat-rias para
a explora5ªo segura de servi5os regulares de ferries ro-ro e
embarca5ıes de passageiros de alta velocidade (8).
Artigo 3.o
Instituiªo do ComitØ de Segurana
Martima
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ de regulamenta5ªo, a seguir designado por «ComitØ de Seguran5a Mar6tima»,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido
pelo representante da Comissªo.

(1) JO L 319 de 12.12.1994, p. 20. Directiva alterada pela Directiva
97/58/CE (JO L 274 de 7.10.1997, p. 8).
(2) JO L 319 de 12.12.1994, p. 28. Directiva alterada pela Directiva
98/35/CE (JO L 172 de 17.6.1998, p. 1).
(3) JO L 157 de 7.7.1995, p. 1. Directiva com a œltima redac5ªo que
lhe foi dada pela Directiva 1999/97/CE (JO L 331 de 23.12.1999, p.
67).
(4) JO L 46 de 17.2.1997, p. 25. Directiva alterada pela Directiva
98/85/CE (JO L 315 de 11.11.1998, p. 14).
(5) JO L 34 de 9.2.1998, p. 1. Directiva alterada pela Directiva
1999/19/CE (JO L 83 de 27.3.1999, p. 48).
(6) JO L 144 de 15.5.1998, p. 1.
(7) JO L 188 de 2.7.1998, p. 35.
(8) JO L 138 de 1.6.1999, p. 1.

19.12.2000

2.
Quando Ø feita referŒncia ao presente artigo, aplica-se o
procedimento de regulamenta5ªo previsto no artigo 5.o da
Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o disposto no
n.o 3 do artigo 7.o e no artigo 8.o da mesma.

3.
Para efeitos do presente regulamento, o per6odo previsto
no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em
um mŒs.

Artigo 4.o
Procedimento de verificaªo da conformidade
1.
Os regulamentos e directivas comunitÆrios enumerados
no n.o 2 do artigo 2.o podem ser objecto de altera5ªo, mediante o procedimento previsto no artigo 3.o, para efeitos da
exclusªo do seu Dmbito de aplica5ªo de uma altera5ªo aos
instrumentos internacionais referidos no n.o 1 do artigo 2.o a
que fa5am referŒncia.

Tal altera5ªo s- pode ser efectuada quando a altera5ªo aos
instrumentos internacionais puder manifestamente reduzir o
n6vel de seguran5a mar6tima ou de protec5ªo do ambiente
marinho assegurado pela legisla5ªo comunitÆria no dom6nio
da seguran5a mar6tima, for incompat6vel com esta ou puder
comprometer a realiza5ªo dos objectivos da Comunidade no
dom6nio da seguran5a mar6tima.

2.
A contar da adop5ªo, a n6vel internacional, de uma altera5ªo a um instrumento internacional referido no n.o 1 do
artigo 2.o, e durante um per6odo de seis meses, os Estados-Membros partes nesse instrumento devem abster-se de qualquer
iniciativa tendente > aceita5ªo ou > aplica5ªo de tal altera5ªo, a
fim de permitir que a Comissªo apresente ao comitØ a que se
refere o n.o 1 do artigo 3.o um projecto de regulamento ou
directiva da Comissªo com o objectivo, em aplica5ªo do disposto no n.o 1, de excluir a altera5ªo em causa de um texto
comunitÆrio. Caso o projecto seja apresentado no referido per6odo de seis meses, aquela absten5ªo deverÆ prolongar-se atØ >
adop5ªo das medidas adequadas.

3.
Quando a altera5ªo ao instrumento internacional em
causa for objecto de um procedimento de aceita5ªo tÆcita, o
regulamento ou directiva da Comissªo que exclui a integra5ªo
dessa altera5ªo no direito comunitÆrio pelas razıes enunciadas
no n.o 1 deve ser adoptado em tempo œtil, para permitir que os
Estados-Membros interessados possam formular atempadamente uma objec5ªo > altera5ªo em causa a n6vel internacional.

Artigo 5.o
Funıes do ComitØ de
Segurana Martima
O ComitØ de Seguran5a Mar6tima exercerÆ as fun5ıes que lhe
estªo atribu6das em virtude da legisla5ªo comunitÆria em vigor.
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O n.o 2 do artigo 2.o do presente regulamento pode ser alterado, mediante o procedimento previsto no artigo 3.o, para
efeitos da inclusªo de uma referŒncia aos actos comunitÆrios
que tenham entrado em vigor ap-s a adop5ªo do presente
regulamento.
Artigo 6.o
Alteraªo do Regulamento (CEE) n.o 613/91
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«g) MMarpol 73/78N, a Conven5ªo Internacional para a preven5ªo da polui5ªo por navios, de 1973, tal como alterada pelo Protocolo de 1978, e as respectivas altera5ıes
em vigor, sem preju6zo das medidas tomadas, se for caso
disso, em aplica5ªo do disposto no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e do
Conselho».
2. O artigo 7.o passa a ter a seguinte redac5ªo:

O Regulamento (CEE) n.o 613/91 Ø alterado do seguinte modo:

«Artigo 7.o

1. A al6nea a) do artigo 1.o Ø alterada do seguinte modo:

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran5a Mar6tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».

a) No primeiro parÆgrafo, Ø suprimida a frase «> data de
adop5ªo do presente regulamento» e aditada a frase «sem
preju6zo das medidas tomadas, se for caso disso, em
aplica5ªo do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o
. . ./2000 do Parlamento Europeu e do Conselho»;
b) O segundo parÆgrafo Ø suprimido.
2. Os artigos 6.o e 7.o passam a ter a seguinte redac5ªo:
«Artigo 6.o
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran5a Mar6tima institu6do pelo artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
. . ./2000.
Artigo 7.o
Quando Ø feita referŒncia ao presente artigo, aplica-se o
procedimento de regulamenta5ªo previsto no artigo 3.o do
Regulamento (CE) n.o . . ./2000.»
Artigo

7.o

Alteraªo do Regulamento (CE) n.o 2978/94
O Regulamento (CE) n.o 2978/94 Ø alterado do seguinte modo:
1. A al6nea g) do artigo 3.o passa a ter a seguinte redac5ªo:

Artigo 8.o
Alteraªo do Regulamento (CE) n.o 3051/95
O Regulamento (CE) n.o 3051/95 Ø alterado do seguinte modo:
1. No artigo 9.o, a expressªo «n.o 2 do artigo 10.o» Ø substitu6da por «artigo 10.o».
2. O artigo 10.o passa a ter a seguinte redac5ªo:
«Artigo 10.o
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran5a Mar6tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 »
Artigo 9.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publica5ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø obrigat-rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as directivas em vigor no
domnio da segurana martima e da prevenªo da poluiªo por navios
(2000/C 365 E/27)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 489 final  2000/0237(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 16 de Setembro de 2000)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

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

artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE para efeitos da aplica6ªo da referida legisla6ªo.
(4) ConvØm, por conseguinte, alterar as directivas em vigor no
dom5nio da seguran6a mar5tima a fim de substituir os comitØs existentes pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima.

Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ.mico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,

(5) D igualmente conveniente que as directivas em vigor sejam
alteradas para que no seu Cmbito sejam aplicados os procedimentos de altera6ªo previstos no Regulamento (CE) n.o
. . ./2000 bem como as disposi6ıes pertinentes deste regulamento destinadas a facilitar a sua adapta6ªo @s altera6ıes
aos instrumentos internacionais aplicÆveis no dom5nio da
seguran6a mar5tima,
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Considerando o seguinte:

Artigo 1.o
Objectivo

(1) As directivas em vigor no dom5nio da seguran6a mar5tima
fazem referŒncia ao comitØ institu5do pela Directiva
93/75/CEE do Conselho (1) e, em certos casos, a um comitØ
ad hoc institu5do pela directiva pertinente. As directivas
prevŒem que os comitØs assim institu5dos se rejam pelas
regras estabelecidas na Decisªo 87/373/CEE do Conselho,
de 13 de Julho de 1987, que fixa as modalidades de exerc5cio da competŒncia de execu6ªo atribu5da @ Comissªo (2).
(2) A Decisªo 87/373/CEE foi substitu5da pela Decisªo
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que
fixa as regras de exerc5cio das competŒncias de execu6ªo
atribu5das @ Comissªo (3). Sendo as medidas necessÆrias @
aplica6ªo da legisla6ªo em vigor no dom5nio da seguran6a
mar5tima medidas de Cmbito geral na acep6ªo do disposto
no artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE, essas medidas deverªo ser adoptadas mediante o procedimento de regulamenta6ªo previsto no artigo 5.o da referida decisªo.

A presente directiva tem por objectivo a altera6ªo das directivas do Conselho em vigor no dom5nio da seguran6a mar5tima,
da protec6ªo do meio marinho e das condi6ıes de vida e
trabalho a bordo dos navios:
a) Fazendo referŒncia ao ComitØ de Seguran6a Mar5tima institu5do pelo Regulamento (CE) n.o . . ./2000;
b) Facilitando a sua adapta6ªo @s altera6ıes aos instrumentos
internacionais aplicÆveis no dom5nio da seguran6a mar5tima,
da preven6ªo da polui6ªo por navios e das condi6ıes de
vida e trabalho a bordo dos navios, nas condi6ıes fixadas
pelo Regulamento (CE) n.o . . ./2000.
Artigo 2.o
Alteraªo da Directiva 93/75/CEE

(3) O Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e
do Conselho institui um comitØ, denominado ComitØ de
Seguran6a Mar5tima, com o objectivo de centralizar as tarefas dos comitØs institu5dos no quadro da legisla6ªo comunitÆria de seguran6a mar5tima pertinente e prevŒ o recurso ao procedimento de regulamenta6ªo estabelecido no
(1) JO L 247 de 5.10.1993, p. 1. Directiva com a œltima redac6ªo que
lhe foi dada pela Directiva 98/74/CE (JO L 276 de 13.10.1998, p. 7).
(2) JO L 197 de 18.7.1987, p. 3.
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

A Directiva 93/75/CEE Ø alterada do seguinte modo:
1. No artigo 2.o:
a) Nas al5neas e) e i) Ø suprimida a expressªo «em 1 de
Janeiro de 1998»;
b) Na al5nea f) Ø suprimida a expressªo «em 1 de Janeiro de
1997»;
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c) Na al5nea g) Ø suprimida a expressªo «em 10 de Julho de
1998»;
d) Na al5nea h) Ø suprimida a expressªo «em 1 de Julho de
1998»;
e) D aditado o seguinte parÆgrafo:
«As conven6ıes, os c.digos e a resolu6ªo referidos nas
al5neas e), f), g), h) e i) do primeiro parÆgrafo entendem-se sem preju5zo das medidas tomadas, se for caso
disso, em aplica6ªo do disposto no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e do
Conselho.».
2. O artigo 12.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
«Artigo 12.o
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».
Artigo 3.o
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1. No artigo 4.o:
a) Nas al5neas p), q) e x), a frase «na versªo em vigor @ data
de adop6ªo da presente directiva» ou «na versªo em vigor
no momento da adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em vigor»;
b) Nas al5neas r) e v), a frase «na versªo em vigor @ data de
adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em
vigor»;
c) A al5nea w) passa a ter a seguinte redac6ªo:
«w) Lnavio ro-ro de passageirosM, um navio de passageiros com espa6os de carga ro-ro ou espa6os de categoria especial conforme definidos na Conven6ªo SOLAS em vigor.»
d) Na al5nea u), a frase «nas versıes em vigor @ data de
adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em
vigor»
e) D aditado o seguinte parÆgrafo:

Alteraªo da Directiva 94/57/CE
A Directiva 94/57/CE do Conselho (1) Ø alterada do seguinte
modo:
1. Na al5nea d) do artigo 2.o, a frase «@ data da adop6ªo da
presente directiva» Ø substitu5da por «sem preju5zo das medidas tomadas, se for caso disso, em aplica6ªo do disposto
no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e do Conselho».
2. No artigo 7.o, o primeiro per5odo Ø substitu5do por «A
Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima,
em conformidade com o procedimento previsto no artigo
3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».

«As conven6ıes, os c.digos e os regulamentos referidos
nas al5neas p), q), r), u), v), w) e x) entendem-se sem
preju5zo das medidas tomadas, se for caso disso, em
aplica6ªo do disposto no artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e do Conselho.».
2. O artigo 13.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
«Artigo 13.o
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».

3. No n.o 1, primeiro travessªo, do artigo 8.o a frase «aos
c.digos internacionais» Ø substitu5da por «@s conven6ıes,
protocolos e c.digos internacionais».
4. O artigo 13.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
«Artigo

13.o

Relativamente @s questıes abrangidas pelos n.os 3 e 4 do
artigo 4.o, n.o 1 do artigo 5.o, artigos 8.o, 9.o e 10.o e n.o 2
do artigo 14.o Ø aplicÆvel o procedimento de regulamenta6ªo previsto no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
. . ./2000.».
Artigo 4.o
Alteraªo da Directiva 94/58/CE
A Directiva 94/58/CE do Conselho (2) Ø alterada do seguinte
modo:
(1) JO L 319 de
97/58/CE (JO
(2) JO L 319 de
98/35/CE (JO

12.12.1994, p. 20. Directiva alterada pela Directiva
L 274 de 7.10.1997, p. 8).
12.12.1994, p. 28. Directiva alterada pela Directiva
L 172 de 17.6.1998, p. 1).

Artigo 5.o
Alteraªo da Directiva 95/21/CE
A Directiva 95/21/CE do Conselho (3) Ø alterada do seguinte
modo:
1. No artigo 2.o:
a) No n.o 1, a expressªo «em 1 de Julho de 1999» Ø substitu5da por «, sem preju5zo das medidas tomadas, se for
caso disso, em aplica6ªo do disposto no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e
do Conselho.»;
b) No n.o 2, a frase «com a redac6ªo em vigor em 1 de
Julho de 1999» Ø substitu5da por «tal como em vigor, sem
preju5zo das medidas tomadas, se for caso disso, em
aplica6ªo do disposto no artigo 4.o do Regulamento
(CE) n.o . . ./2000».
(3) JO L 157 de 7.7.1995, p. 1. Directiva com a œltima redac6ªo, dada
pela Directiva 1999/97/CE (JO L 331 de 23.12.1999, p. 67).
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2. O artigo 18.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
«Artigo 18.o
ComitØ de Segurana Martima
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».
3. No artigo 19.o, Ø suprimida a al5nea c).
Artigo 6.o
Alteraªo da Directiva 96/98/CE
A Directiva 96/98/CE do Conselho (1) Ø alterada do seguinte
modo:
1. No artigo

2.o:

a) Nas al5neas c), d) e n), Ø suprimida a expressªo «em 1 de
Janeiro de 1999»;
b) D aditado o seguinte parÆgrafo:
«As conven6ıes e as normas de ensaio referidas nas al5neas c), d) e n) entendem-se sem preju5zo das medidas
tomadas, se for caso disso, em aplica6ªo do disposto no
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e do Conselho.».
2. O artigo 18.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
«Artigo 18.o
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».
Artigo 7.o
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1. No artigo 2.o:
a) Na al5nea a), Ø suprimida a frase «@ data de adop6ªo da
presente directiva»;
b) Nas al5neas b) e c), a frase «na versªo em vigor @ data de
adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em
vigor»;
c) Nas al5neas d) e f), a frase «na versªo em vigor @ data de
adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em
vigor»;
d) D aditado o seguinte parÆgrafo:
«As conven6ıes e os c.digos referidos nas al5neas a), b)
c), d) e f) entendem-se sem preju5zo das medidas tomadas, se for caso disso, em aplica6ªo do disposto no artigo
4.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento
Europeu e do Conselho.».
2. No n.o 1, al5neas b) e c), n.o 2, al5nea a) i), e n.o 3, al5nea a),
do artigo 6.o, a frase «na versªo em vigor @ data de adop6ªo
da presente directiva» Ø suprimida.
3. A al5nea b) do artigo 8.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
«b) O anexo I pode ser alterado com vista:
i) @ aplica6ªo, para efeitos da presente directiva, das
altera6ıes introduzidas nas conven6ıes internacionais,
ii) ao refor6o das prescri6ıes tØcnicas @ luz da experiŒncia adquirida.».
4. O artigo 9.o passa a ter a seguinte redac6ªo:

Alteraªo da Directiva 97/70/CE
O artigo 9.o da Directiva 97/70/CE (2) Ø substitu5do pelo seguinte:

«Artigo 9.o
ComitØ de Segurana Martima

«Artigo 9.o
ComitØ de Segurana Martima
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento
Europeu e do Conselho.».
Artigo 8.o
Alteraªo da Directiva 98/18/CE
A Directiva 98/18/CE do Conselho (3) Ø alterada do seguinte
modo:
(1) JO L 46 de 17.2.1997, p. 25. Directiva alterada pela Directiva
98/85/CE (JO L 315 de 11.11.1998, p. 14).
(2) JO L 34 de 9.2.1998, p. 1. Directiva alterada pela Directiva
1999/19/CE (JO L 83 de 27.3.1999, p. 48).
(3) JO L 144 de 15.5.1998, p. 1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».
Artigo 9.o
Alteraªo da Directiva 98/41/CE
A Directiva 98/41/CE do Conselho (4) Ø alterada do seguinte
modo:
1. No terceiro travessªo do artigo 2.o, a frase «na versªo em
vigor @ data de adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da
por «em vigor, sem preju5zo das medidas tomadas, se for
caso disso, em aplica6ªo do disposto no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e do
Conselho».
(4) JO L 188 de 2.7.1998, p. 35.
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2. O artigo 13.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
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2. O artigo 16.o passa a ter a seguinte redac6ªo:
«Artigo 16.o

«Artigo 13.o

ComitØ de Segurana Martima

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».
Artigo 10.o
Alteraªo da Directiva 1999/35/CE
A Directiva 1999/35/CE do Conselho (1) Ø alterada do seguinte
modo:
1. No artigo 2.o:

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Seguran6a Mar5tima, em conformidade com o procedimento previsto no
artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o . . ./2000.».
Artigo 11.o
Execuªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposi6ıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento @ presente directiva em . . . o mais tardar. Desse
facto informarªo imediatamente a Comissªo.

a) Nas al5neas b) e o), a frase «na versªo em vigor @ data de
adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em
vigor»;

Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposi6ıes, estas
deverªo incluir uma referŒncia @ presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referŒncia na publica6ªo oficial. As modalidades dessa referŒncia serªo adoptadas pelos Estados-Membros.

b) Na al5nea d), a frase «na versªo em vigor @ data de
adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em
vigor»;

2.
Os Estados-Membros comunicarªo @ Comissªo o texto
das principais disposi6ıes de direito interno que adoptarem
no dom5nio regido pela presente directiva.

c) Na al5nea e), a frase «na versªo em vigor @ data de
adop6ªo da presente directiva» Ø substitu5da por «em
vigor»;

Artigo 12.o

d) D aditado o seguinte parÆgrafo:
«A conven6ªo e o c.digo referidos nas al5neas b), d), e) e
o) entendem-se sem preju5zo das medidas tomadas, se for
caso disso, em aplica6ªo do disposto no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o . . ./2000 do Parlamento Europeu e
do Conselho.».

(1) JO L 138 de 1.6.1999, p. 1.

Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 13.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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Proposta de regulamento do Conselho relativo  execuªo das regras de concorrŒncia aplicÆveis s
empresas previstas nos artigos 81.o e 82.o do Tratado e que altera os Regulamentos (CEE) n.o
1017/68, (CEE) n.o 2988/74, (CEE) n.o 4056/86 e (CEE) n.o 3975/87 («Regulamento de execuªo
dos artigos 81.o e 82.o do Tratado CE»)
(2000/C 365 E/28)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 582 final  2000/0243(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Setembro de 2000)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

ves. Por outro lado, origina custos importantes para as
empresas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 83.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

(4) Assim, Ø conveniente substituir este regime por um regime de excep8ªo legal, em que as autoridades de concorrŒncia e os tribunais dos Estados-Membros tenham competŒncias nªo s- para aplicar o n.o 1 do artigo 81.o e o
artigo 82.o, directamente aplicÆveis nos termos da jurisprudŒncia do Tribunal de Justi8a das Comunidades Europeias, mas tambØm o n.o 3 do artigo 81.o.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,
Considerando o seguinte:
(1) Para estabelecer um regime que assegure que a concorrŒncia nªo seja falseada no mercado comum, hÆ que proceder 7 aplica8ªo eficaz e uniforme dos artigos 81.o e 82.o
na Comunidade. O Regulamento n.o 17 do Conselho, de 6
de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execu8ªo
dos artigos 85.o e 86.o do Tratado (1), permitiu desenvolver uma pol?tica comunitÆria do direito da concorrŒncia
que contribuiu para a divulga8ªo de uma cultura da concorrŒncia na Comunidade. Todavia, Ø conveniente que
hoje, 7 luz da experiŒncia adquirida, se substitua o referido regulamento, a fim de prever disposi8ıes adaptadas
aos desafios de um mercado integrado e de um futuro
alargamento da Comunidade.
(2) A em especial necessÆrio repensar o modo de funcionamento da disposi8ªo de excep8ªo 7 proibi8ªo dos acordos
restritivos da concorrŒncia inclu?da no n.o 3 do artigo
81.o. Neste contexto, Ø conveniente, nos termos do n.o
2, al?nea b), do artigo 83.o, tomar em considera8ªo, por
um lado, a necessidade de assegurar uma vigilBncia eficaz
e, por outro, de simplificar tanto quanto poss?vel o controlo administrativo.
(3) O regime centralizado institu?do pelo Regulamento n.o 17
deixou de poder garantir o equil?brio entre estes dois
objectivos. Por um lado, trava a aplica8ªo das regras de
concorrŒncia comunitÆrias pelos -rgªos jurisdicionais e
pelas autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros
e o sistema de notifica8ªo subjacente impede que a Comissªo se concentre na repressªo das infrac8ıes mais gra(1) JO 13 de 21.12.1962, p. 204, com a œltima redac8ªo que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1216/1999 (JO L 148 de 15.6.1999,
p. 5).

(5) A necessÆrio precisar neste contexto, nos termos da jurisprudŒncia desenvolvida no Bmbito do Regulamento n.o 17,
que o -nus da prova do preenchimento das condi8ıes
previstas no n.o 3 do artigo 81.o incumbe 7 parte que
invoca o benef?cio desta disposi8ªo: com efeito, Ø normalmente esta parte que estÆ em melhores condi8ıes para
demonstrar que estªo preenchidas as condi8ıes do referido nœmero.

(6) Para assegurar a aplica8ªo eficaz das regras de concorrŒncia comunitÆrias, Ø necessÆrio que as autoridades de concorrŒncia nacionais sejam mais associadas a essa aplica8ªo. Para o efeito, devem dispor de poderes para aplicar
o direito comunitÆrio.

(7) Os tribunais nacionais desempenham uma fun8ªo essencial na aplica8ªo das regras comunitÆrias de concorrŒncia.
Salvaguardam os direitos subjectivos decorrentes do direito comunitÆrio, deliberando sobre os lit?gios entre particulares, nomeadamente atravØs da concessªo de indemniza8ıes 7s v?timas das infrac8ıes. O papel dos tribunais
nacionais neste contexto vem complementar o das autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros. Assim, Ø
necessÆrio permitir-lhes que apliquem plenamente os artigos 81.o e 82.o do Tratado.

(8) A fim de garantir uma aplica8ªo homogØnea das regras de
concorrŒncia aos operadores econ-micos na Comunidade,
Ø necessÆrio regulamentar, com base no n.o 2, al?nea e),
do artigo 83.o, as rela8ıes entre os artigos 81.o e 82.o e o
direito nacional da concorrŒncia, excluindo a aplica8ªo
das legisla8ıes nacionais aos acordos, decisıes e prÆticas
abrangidos por estes artigos.
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(9) Embora, no novo sistema, a aplica8ªo das regras seja
descentralizada, a uniformidade do direito comunitÆrio
exige, em contrapartida, que as regras continuem a ser
fixadas a n?vel central. Para o efeito, Ø necessÆrio conferir
7 Comissªo competŒncia geral para adoptar regulamentos
de isen8ªo por categoria a fim de lhe permitir adaptar e
precisar o quadro legislativo. Esta competŒncia deve ser
exercida em estreita coopera8ªo com as autoridades de
concorrŒncia dos Estados-Membros e nªo deve prejudicar
as regras subsistentes dos Regulamentos (CEE) n.o
1017/68 (1), (CEE) n.o 4056/86 (2) e (CEE) n.o 3975/87 (3)
do Conselho no sector dos transportes.

(10) Uma vez que o sistema de notifica8ıes serÆ suprimido,
poderÆ afigurar-se œtil, para aumentar a transparŒncia,
introduzir uma obriga8ªo de registo relativamente a determinados tipos de acordos. Para o efeito, serÆ conveniente conferir 7 Comissªo poderes para instaurar uma
obriga8ªo de registo de certos tipos de acordos. Caso
venha a ser criado, este sistema de registo nªo deverÆ
implicar qualquer direito a uma decisªo relativa 7 compatibilidade do acordo registado com o Tratado e nªo deverÆ
prejudicar a repressªo eficaz das infrac8ıes.

(11) Para garantir a aplica8ªo das disposi8ıes do Tratado, a
Comissªo deve poder dirigir 7s empresas e 7s associa8ıes
de empresas decisıes destinadas a pGr termo 7s infrac8ıes
aos artigos 81.o e 82.o. Desde que exista um interesse
leg?timo, a Comissªo deve igualmente poder adoptar decisıes de verifica8ªo de uma infrac8ªo, quando a infrac8ªo
jÆ tenha cessado e mesmo que nªo aplique qualquer
coima. Por outro lado, Ø conveniente consagrar expressamente no regulamento, o poder reconhecido 7 Comissªo
pelo Tribunal de Justi8a de adoptar decisıes que ordenem
medidas cautelares.

(12) Quando, no Bmbito de um processo que tem por objectivo uma proibi8ªo, as empresas assumam perante a Comissªo compromissos suscept?veis de dar resposta 7s suas
objec8ıes, a Comissªo deve poder, atravØs de decisªo,
tornar tais compromissos obrigat-rios para as empresas
para que possam ser invocados por terceiros perante os
-rgªos jurisdicionais nacionais e para que a sua inobservBncia possa ser sancionada atravØs de coimas e de san8ıes pecuniÆrias compuls-rias sem que a decisªo se pronuncie sobre a aplica8ªo do artigo 81.o ou do artigo 82.o.
(1) JO L 175
dada pelo
(2) JO L 378
dada pelo
(3) JO L 374
dada pelo
p. 18).

de 23.7.1968, p. 1, com a œltima redac8ªo que lhe foi
Acto de Adesªo da `ustria, FinlBndia e SuØcia.
de 31.12.1986 p. 4, com a œltima redac8ªo que lhe foi
Acto de Adesªo da `ustria, FinlBndia e SuØcia.
de 31.12.1987 p. 1, com a œltima redac8ªo que lhe foi
Regulamento (CE) n.o 2410/92 (JO L 240 de 24.8.1992,
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(13) PoderÆ tambØm revelar-se œtil, em casos excepcionais,
quando o interesse pœblico comunitÆrio o exige, que a
Comissªo adopte uma decisªo de carÆcter declarativo em
que verifica a nªo aplica8ªo da proibi8ªo estabelecida pelo
artigo 81.o ou pelo artigo 82.o, a fim de clarificar o direito
e de assegurar a sua aplica8ªo coerente na Comunidade.

(14) Para que a Comissªo e as autoridades de concorrŒncia dos
Estados-Membros formem em conjunto uma rede de autoridades pœblicas que aplicam as regras de concorrŒncia
comunitÆrias em estreita coopera8ªo, Ø necessÆrio criar
mecanismos de informa8ªo e de consulta e permitir intercBmbios de informa8ıes, mesmo confidenciais, entre os
membros da rede, prevendo simultaneamente garantias
adequadas para as empresas.

(15) Tanto para garantir a aplica8ªo coerente das regras de
concorrŒncia como para assegurar uma gestªo optimizada
da rede, Ø indispensÆvel manter a regra segundo a qual
um processo sai automaticamente da al8ada das autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros quando a Comissªo dÆ in?cio a um procedimento.

(16) A fim de assegurar uma distribui8ªo optimizada dos processos no Bmbito da rede, Ø conveniente prever uma disposi8ªo geral que permita a uma autoridade de concorrŒncia suspender ou encerrar um processo devido ao facto
de uma outra autoridade estar a tratar ou ter tratado o
mesmo processo; o objectivo desta disposi8ªo consiste em
que cada processo apenas seja tratado por uma œnica
autoridade. Esta disposi8ªo nªo deve prejudicar a possibilidade, reconhecida 7 Comissªo pela jurisprudŒncia do
Tribunal de Justi8a, de rejeitar uma denœncia por falta
de interesse comunitÆrio mesmo quando nenhuma autoridade de concorrŒncia indicou a sua inten8ªo de tratar o
caso.

(17) O funcionamento do ComitØ Consultivo em matØria de
acordos, decisıes, prÆticas concertadas e de posi8ıes dominantes institu?do pelo Regulamento n.o 17 revelou-se
muito satisfat-rio. O ComitØ insere-se perfeitamente no
novo sistema de aplica8ªo descentralizada. Podem assim
ser utilizadas como base as regras estabelecidas pelo Regulamento n.o 17, melhorando simultaneamente a eficÆcia
da organiza8ªo dos seus trabalhos. Para o efeito, serÆ œtil
permitir que os pareceres possam ser emitidos atravØs de
procedimento escrito. AlØm disso, o ComitØ Consultivo
deve poder constituir uma instBncia para a discussªo de
processos tratados pelas autoridades de concorrŒncia dos
Estados-Membros, contribuindo desta forma para garantir
uma aplica8ªo coerente das regras de concorrŒncia comunitÆrias.
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(18) A aplica8ªo coerente das regras de concorrŒncia exige
igualmente a adop8ªo de mecanismos de coopera8ªo entre
os tribunais dos Estados-Membros e a Comissªo. A especialmente œtil permitir que os -rgªos jurisdicionais nacionais se dirijam 7 Comissªo para obter informa8ıes ou
pareceres relativamente 7 aplica8ªo do direito comunitÆrio
da concorrŒncia. Por outro lado, Ø necessÆrio permitir que
a Comissªo e as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros apresentem observa8ıes escritas ou orais perante os -rgªos jurisdicionais em casos de aplica8ªo dos
artigos 81.o ou 82.o. Para o efeito, deverÆ garantir-se que a
Comissªo e as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros possam dispor de informa8ıes suficientes relativamente aos processos judiciais nacionais.

(19) Num sistema de competŒncias paralelas, a fim de garantir
o respeito dos princ?pios da seguran8a jur?dica e da aplica8ªo uniforme das regras de concorrŒncia comunitÆrias,
devem ser evitados os conflitos entre decisıes. Quando a
Comissªo adopta uma decisªo, as autoridades de concorrŒncia e os -rgªos jurisdicionais dos Estados-Membros
devem esfor8ar-se por nªo a contradizer. Neste contexto,
convØm recordar que os -rgªos jurisdicionais tŒm a possibilidade de colocar questıes prejudiciais ao Tribunal de
Justi8a.

(20) A Comissªo deve dispor, em todo o territ-rio da Comunidade, de poderes para exigir informa8ıes e para proceder 7s inspec8ıes necessÆrias para detectar os acordos,
decisıes e prÆticas concertadas proibidas pelo artigo 81.o,
bem como a explora8ªo abusiva de uma posi8ªo dominante proibida pelo artigo 82.o. As autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros devem colaborar de forma
activa no exerc?cio destes poderes.

(21) Uma vez que a detec8ªo das infrac8ıes 7s regras de concorrŒncia se torna cada vez mais dif?cil, Ø necessÆrio, para
proteger eficazmente a concorrŒncia, completar os poderes de inquØrito da Comissªo. A Comissªo deve, nomeadamente, poder ouvir qualquer pessoa suscept?vel de dispor de informa8ıes œteis e poder registar as suas declara8ıes. Por outro lado, durante uma inspec8ªo, os agentes
mandatados pela Comissªo devem poder selar as instala8ıes e solicitar todas as informa8ıes relacionadas com o
objecto e a finalidade da inspec8ªo.

(22) A conveniente, a fim de respeitar a jurisprudŒncia do Tribunal de Justi8a, precisar os limites do controlo que pode
exercer o tribunal nacional quando, em conformidade
com o direito nacional, tem de intervir para permitir o
recurso 7 for8a pœblica a fim de ultrapassar a oposi8ªo de
uma empresa a uma inspec8ªo ordenada por decisªo.

(23) AlØm disso, a experiŒncia demonstrou que os documentos
profissionais sªo frequentemente guardados no domic?lio
dos dirigentes e dos colaboradores das empresas. A fim de
preservar a eficÆcia das inspec8ıes, serÆ por conseguinte
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conveniente permitir que os agentes mandatados pela Comissªo tenham acesso a todos os locais onde seja provÆvel
que se encontrem documentos profissionais, incluindo os
domic?lios privados. O exerc?cio deste œltimo deve, todavia, ser sujeito 7 interven8ªo da autoridade judicial.

(24) A fim de aumentar a possibilidade, para as autoridades de
concorrŒncia dos Estados-Membros, de aplicarem eficazmente os artigos 81.o e 82.o, serÆ œtil permitir-lhes que se
prestem assistŒncia mœtua atravØs de medidas de inquØrito.

(25) O respeito dos artigos 81.o e 82.o e a execu8ªo das obriga8ıes impostas 7s empresas e 7s associa8ıes de empresas
em aplica8ªo do presente regulamento devem poder ser
garantidos atravØs de coimas e san8ıes pecuniÆrias compuls-rias. Para o efeito, deverªo ser previstos montantes
de coimas adequados igualmente no que se refere 7s infrac8ıes 7s regras processuais.

(26) As regras em matØria de prescri8ªo no que se refere 7
aplica8ªo de coimas e de san8ıes pecuniÆrias compuls-rias foram fixadas pelo Regulamento (CEE) n.o 2988/74 do
Conselho (1) que diz igualmente respeito 7s san8ıes aplicÆveis em matØria de transportes. Num sistema de competŒncias paralelas, Ø necessÆrio acrescentar aos actos suscept?veis de interromper a prescri8ªo, os actos processuais
aut-nomos praticados por uma autoridade de concorrŒncia de um Estado-Membro. A fim de clarificar o quadro
legislativo, torna-se consequentemente oportuno alterar o
Regulamento (CEE) n.o 2988/74, a fim de excluir da sua
aplica8ªo o dom?nio abrangido pelo presente regulamento
e incluir no presente regulamento disposi8ıes em matØria
de prescri8ªo.

(27) A conveniente consagrar o direito de as empresas interessadas serem ouvidas pela Comissªo, de proporcionar aos
terceiros cujos interesses podem ser afectados por uma
decisªo, a oportunidade de apresentarem previamente as
suas observa8ıes, bem como garantir uma ampla divulga8ªo das decisıes adoptadas. Assegurando simultaneamente os direitos da defesa das empresas em causa e,
nomeadamente, o direito de acesso ao processo, Ø indispensÆvel proteger os segredos comerciais. AlØm disso, serÆ
conveniente garantir a protec8ªo da confidencialidade das
informa8ıes trocadas no Bmbito da rede.

(28) Uma vez que todas as decisıes adoptadas pela Comissªo
em aplica8ªo do presente regulamento estªo sujeitas ao
controlo do Tribunal de Justi8a nas condi8ıes definidas
pelo Tratado, convØm, em aplica8ªo do seu artigo 229.o,
prever a atribui8ªo ao Tribunal de Justi8a, da competŒncia
de plena jurisdi8ªo no que se refere 7s decisıes atravØs das
quais a Comissªo aplica coimas ou san8ıes pecuniÆrias
compuls-rias.
(1) JO L 319 de 29.11.1974, p. 1.
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(29) Os princ?pios consignados nos artigos 81.o e 82.o do
Tratado, tal como executados pelo Regulamento n.o 17,
atribuem aos -rgªos da Comunidade um papel central
que serÆ conveniente manter, associando mais os Estados-Membros 7 aplica8ªo das regras de concorrŒncia comunitÆrias. Em conformidade com os princ?pios da subsidiariedade e da proporcionalidade, tal como enunciados no
artigo 5.o do Tratado, o presente regulamento limita-se
ao m?nimo necessÆrio para atingir o seu objectivo, ou
seja, permitir a aplica8ªo eficaz das regras de concorrŒncia
comunitÆrias, e nªo excede o que Ø necessÆrio para o
efeito.

(30) Uma vez que a jurisprudŒncia clarificou que as regras de
concorrŒncia se aplicam ao sector dos transportes, este
sector deve ser sujeito 7s disposi8ıes processuais do presente regulamento. ConvØm assim alterar os Regulamentos
(CEE) n.o 1017/68, (CEE) n.o 4056/86 e (CEE) n.o 3975/87
e suprimir as disposi8ıes processuais espec?ficas neles inclu?das.

(31) Por forma a tomar em considera8ªo o novo regime institu?do pelo presente regulamento, Ø necessÆrio revogar o
Regulamento n.o 141 do Conselho, de 26 de Novembro de
1962, relativo 7 nªo aplica8ªo do Regulamento n.o 17 do
Conselho ao sector dos transportes (1), o Regulamento n.o
19/65/CEE do Conselho, de 2 de Mar8o de 1965, relativo
7 aplica8ªo do n.o 3 do artigo 85.o do Tratado a certas
categorias de acordos e prÆticas concertadas (2), o Regulamento (CEE) n.o 2821/71 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1971, relativo 7 aplica8ªo do n.o 3 do artigo 85.o
do Tratado a certas categorias de acordos, decisıes e prÆticas concertadas (3), o Regulamento (CEE) n.o 3976/87 do
Conselho, de 14 de Dezembro de 1987, relativo 7 aplica8ªo do n.o 3 do artigo 85.o do Tratado a certas categorias de acordos, decisıes e prÆticas concertadas no sector
dos transportes aØreos (4), o Regulamento (CEE) n.o
1534/91 do Conselho, de 31 de Maio de 1991, relativo
7 aplica8ªo do n.o 3 do artigo 85.o do Tratado a certas
categorias de acordos, decisıes e prÆticas concertadas no
sector dos seguros (5) e o Regulamento (CEE) n.o 479/92
de Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, relativo 7 aplica8ªo do n.o 3 do artigo 85.o do Tratado a certas categorias de acordos, decisıes e prÆticas concertadas entre companhias de transportes mar?timos regulares (cons-rcios) (6).
(1) JO 124 de 28.11.1962, p. 2751, com a œltima redac8ªo que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n.o 1002/67 (JO 306 de 16.12.1967,
p. 1).
(2) JO 36 de 6.3.1965, p. 533, com a œltima redac8ªo que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1215/1999 (JO L 148 de 15.6.1999, p. 1).
3
( ) JO L 285 de 29.12.1971, p. 46, com a œltima redac8ªo que lhe foi
dada pelo Acto de Adesªo da `ustria, da FinlBndia e da SuØcia.
(4) JO L 374 de 31.12.1987, p. 9, com a œltima redac8ªo que lhe foi
dada pelo Acto de Adesªo da `ustria, da FinlBndia e da SuØcia.
(5) JO L 143 de 7.6.1991, p. 1.
(6) JO L 55 de 29.2.1992, p. 3, com a œltima redac8ªo que lhe foi dada
pelo Acto de Adesªo da `ustria, da FinlBndia e da SuØcia.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

CAP˝TULO I
DISPOSI˙5ES DE PRINC˝PIO

Artigo 1.o
Aplicabilidade directa
Os acordos, decisıes e prÆticas concertadas referidos no n.o 1
do artigo 81.o do Tratado que nªo preenchem as condi8ıes
previstas no n.o 3 do mesmo artigo, bem como a explora8ªo
abusiva de uma posi8ªo dominante, referida no artigo 82.o, sªo
proibidos sem que seja necessÆria, para o efeito, uma decisªo
prØvia.

Artigo 2.o
:nus da prova
Em todos os processos nacionais e comunitÆrios de aplica8ªo
dos artigos 81.o e 82.o do Tratado, o -nus da prova de uma
viola8ªo do n.o 1 do artigo 81.o ou do artigo 82.o incumbe 7
parte que alega tal viola8ªo. Em contrapartida, incumbe 7 parte
que invoca o benef?cio do disposto no n.o 3 do artigo 81.o a
prova do preenchimento das condi8ıes previstas neste nœmero.

Artigo 3.o
Relaªo entre os artigos 81.o e 82.o e os direitos nacionais
da concorrŒncia
Sempre que um acordo, uma decisªo de associa8ªo de empresas ou uma prÆtica concertada, na acep8ªo do artigo 81.o do
Tratado, ou a explora8ªo abusiva de uma posi8ªo dominante,
na acep8ªo do artigo 82.o, sejam suscept?veis de afectar o
comØrcio entre Estados-Membros Ø aplicÆvel o direito comunitÆrio da concorrŒncia com exclusªo dos direitos nacionais da
concorrŒncia.

CAP˝TULO II
COMPET˚NCIA

Artigo 4.o
CompetŒncia da Comissªo
1.
Para efeitos de aplica8ªo dos artigos 81.o e 82.o do Tratado, a Comissªo dispıe dos poderes previstos no presente
regulamento.
2.
A Comissªo pode definir, atravØs de regulamento, os tipos
de acordos, decisıes de associa8ıes de empresa e de prÆticas
concertadas previstos no n.o 1 do artigo 81.o que estªo sujeitos
a uma obriga8ªo de registo por parte das empresas. Neste caso,
a Comissªo define igualmente as modalidades deste registo,
bem como as san8ıes aplicÆveis em caso de nªo cumprimento
desta obriga8ªo. O registo de um acordo, de uma decisªo de
associa8ªo ou de uma prÆtica concertada nªo pode conferir
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qualquer direito para as empresas ou associa8ıes de empresas
que o efectuam e nªo prejudica a aplica8ªo do presente regulamento.
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2.
As decisıes adoptadas nos termos do n.o 1 sªo aplicÆveis
por um per?odo mÆximo de um ano renovÆvel.

Artigo 9.o
Artigo 5.o
CompetŒncia das autoridades de concorrŒncia dos
Estados-Membros
As autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros tŒm
competŒncia para aplicar, em casos individuais, a proibi8ªo
do n.o 1 do artigo 81.o do Tratado quando as condi8ıes do
n.o 3 do mesmo artigo nªo estªo preenchidas e a proibi8ªo do
artigo 82.o. Para o efeito, podem, actuando oficiosamente ou
na sequŒncia de uma denœncia, adoptar uma decisªo que ordene que seja posto termo 7 infrac8ªo, que estabele8a medidas
cautelares, que aceite compromissos ou que aplique coimas,
san8ıes pecuniÆrias compuls-rias ou qualquer outra san8ªo
prevista pelo respectivo direito nacional. Quando, com base
nas informa8ıes de que dispıem, as condi8ıes de proibi8ªo
nªo estªo preenchidas, podem igualmente decidir que a sua
interven8ªo nªo se justifica.

Artigo 6.o
CompetŒncia dos tribunais nacionais
Os -rgªos jurisdicionais nacionais perante os quais Ø invocada
a proibi8ªo do n.o 1 do artigo 81.o do Tratado tŒm competŒncia para aplicar igualmente o n.o 3 do artigo 81.o.

CAP˝TULO III

Compromissos
1.
Quando a Comissªo tenciona adoptar uma decisªo de
cessa8ªo de infrac8ªo e quando as empresas em causa assumem
compromissos suscept?veis de dar resposta 7s objec8ıes da
Comissªo, esta pode, atravØs de decisªo, tornar estes compromissos obrigat-rios para as empresas. Esta decisªo Ø adoptada
por um per?odo determinado.
2.
Sem preju?zo da questªo de saber se existiu ou se continua a existir uma infrac8ªo ao disposto nos artigos 81.o e 82.o
do Tratado, a decisªo pıe termo ao processo.
3.

A Comissªo pode voltar a dar in?cio ao processo:

a) Se a situa8ªo de facto relativamente a um elemento essencial
da decisªo se alterar,
b) Se as empresas em causa nªo cumprirem os seus compromissos, ou
c) Se a decisªo se basear em informa8ıes incompletas, inexactas ou deturpadas.

Artigo 10.o

DECIS5ES DA COMISSˆO

Verificaªo de nªo aplicaªo
Artigo

7.o

Verificaªo e cessaªo da infracªo
1.
Se a Comissªo verificar, na sequŒncia de uma denœncia
ou oficiosamente, uma infrac8ªo ao disposto no artigo 81.o ou
no artigo 82.o do Tratado, pode, atravØs de decisªo, obrigar as
empresas e associa8ıes de empresas em causa a porem termo a
essa infrac8ªo. Para o efeito, pode impor-lhes todas as obriga8ıes necessÆrias, incluindo solu8ıes de carÆcter estrutural.
Quando existe um interesse leg?timo, pode igualmente verificar
uma infrac8ªo que jÆ tenha cessado.
2.
Estªo habilitados a apresentar uma denœncia na acep8ªo
do n.o 1, os Estados-Membros e as pessoas singulares ou colectivas que invoquem um interesse leg?timo.

Por razıes de interesse pœblico comunitÆrio, a Comissªo pode,
actuando oficiosamente, determinar, atravØs de decisªo, que em
fun8ªo dos elementos de que tem conhecimento, o artigo 81.o
do Tratado nªo se aplica a um acordo, decisªo de associa8ªo de
empresas ou prÆtica concertada quer porque nªo estªo preenchidas as condi8ıes do n.o 1 do artigo 81.o, quer porque estªo
preenchidas as condi8ıes do n.o 3 do artigo 81.o.
A Comissªo pode proceder a tal verifica8ªo relativamente ao
artigo 82.o do Tratado.

CAP˝TULO IV
COOPERA˙ˆO COM AS AUTORIDADES E OS TRIBUNAIS
NACIONAIS

Artigo 8.o

Artigo 11.o

Medidas cautelares

Cooperaªo entre a Comissªo e as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros

1.
Em caso de urgŒncia devido ao risco de um preju?zo
grave e irreparÆvel para a concorrŒncia, a Comissªo pode,
actuando oficiosamente, com base numa verifica8ªo prima facie
da infrac8ªo, ordenar, atravØs de decisªo, medidas cautelares.

1.
A Comissªo e as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros aplicarªo as regras de concorrŒncia comunitÆrias
em estreita colabora8ªo.
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2.
A Comissªo enviarÆ imediatamente 7s autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros c-pia dos documentos mais
importantes que obteve, tendo em vista a aplica8ªo dos artigos
7.o, 8.o, 9.o e 10.o.
3.
Quando Ø apresentado 7s autoridades de concorrŒncia
dos Estados-Membros um caso de aplica8ªo do artigo 81.o
ou do artigo 82.o do Tratado ou quando estas intervŒm oficiosamente para aplicar os referidos artigos, darªo do facto conhecimento 7 Comissªo no in?cio do processo.
4.
As autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros
consultarªo previamente a Comissªo sempre que tencionam
adoptar, em aplica8ªo dos artigos 81.o e 82.o do Tratado,
uma decisªo em que ordenam que seja posto termo a uma
infrac8ªo, aceitam compromissos ou retiram o benef?cio de
um regulamento de isen8ªo por categoria. Para o efeito, enviarªo 7 Comissªo, o mais tardar um mŒs antes da adop8ªo da
decisªo, um resumo do caso e c-pias dos documentos mais
importantes elaborados no Bmbito do processo. A pedido da
Comissªo, devem enviar-lhe c-pia de qualquer outro elemento
do processo.
5.
As autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros podem consultar a Comissªo relativamente a qualquer outro caso
de aplica8ªo do direito comunitÆrio.
6.
O in?cio de um processo tendo em vista a adop8ªo de
uma decisªo de aplica8ªo do presente regulamento por parte
da Comissªo priva as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros da sua competŒncia de aplica8ªo dos artigos 81.o e
82.o do Tratado.
Artigo 12.o
IntercBmbio de informaıes
1.
Salvo disposi8ªo nacional em contrÆrio, a Comissªo e as
autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros podem comunicar entre si e utilizar como meio de prova qualquer elemento de facto ou de direito, incluindo informa8ıes confidenciais.
2.
As informa8ıes comunicadas nos termos do n.o 1 apenas
podem ser utilizadas para efeitos de aplica8ªo do direito comunitÆrio da concorrŒncia. Com base nas informa8ıes comunicadas, apenas podem ser impostas san8ıes de natureza pecuniÆria.
Artigo 13.o
Suspensªo ou encerramento do processo
1.
Caso seja apresentada uma denœncia 7s autoridades de
concorrŒncia de diversos Estados-Membros ou caso estas
dŒem in?cio a um processo oficioso nos termos do artigo
81.o ou do artigo 82.o do Tratado contra o mesmo acordo, a
mesma decisªo de associa8ªo ou a mesma prÆtica, o facto de
uma autoridade ou da Comissªo instruir o processo constitui,
para as restantes autoridades, motivo suficiente para suspender
o seu processo ou rejeitar a denœncia. A Comissªo pode igualmente rejeitar uma denœncia alegando que uma autoridade de
concorrŒncia de um Estado-Membro estÆ jÆ a tratar o caso.
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2.
Caso seja apresentada a uma autoridade da concorrŒncia
de um Estado-Membro ou 7 Comissªo uma denœncia contra
um acordo, uma decisªo de uma associa8ªo ou uma prÆtica
que foi jÆ instru?da por uma outra autoridade de concorrŒncia,
tal denœncia pode ser rejeitada.

Artigo 14.o
ComitØ Consultivo
1.
A consultado um ComitØ Consultivo em matØria de acordos, decisıes, prÆticas concertadas e de posi8ıes dominantes
antes da adop8ªo de uma decisªo em aplica8ªo dos artigos 7.o,
9.o, 10.o e 22.o e do n.o 2 do artigo 23.o.
2.
O ComitØ Consultivo Ø composto por representantes das
autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros. Cada Estado-Membro designa um representante que pode ser substitu?do em caso de impedimento por um outro representante.
3.
A consulta pode realizar-se no Bmbito de uma reuniªo
convocada pela Comissªo, que assegura a respectiva presidŒncia, convocada, no m?nimo, com catorze dias de antecedŒncia.
Os Estados-Membros podem aceitar um prazo de convoca8ªo
inferior a catorze dias. A Comissªo anexa 7 convocat-ria um
resumo do processo, indicando os documentos mais importantes e um anteprojecto de decisªo. O ComitØ Consultivo emite
um parecer sobre o anteprojecto de decisªo da Comissªo. Pode
emitir um parecer mesmo que estejam ausentes membros nªo
representados.
4.
A consulta pode igualmente realizar-se atravØs de procedimento escrito. Neste caso, a Comissªo fixa um prazo para os
Estados-Membros formularem as suas observa8ıes. A pedido de
um Estado-Membro, a Comissªo deve todavia organizar uma
reuniªo.
5.
O parecer Ø exarado por escrito e anexo ao projecto de
decisªo. O ComitØ Consultivo pode recomendar a publica8ªo
do parecer. A Comissªo pode proceder a esta publica8ªo. A
decisªo de publica8ªo tomarÆ devidamente em considera8ªo o
interesse leg?timo das empresas em que os seus segredos comerciais nªo sejam divulgados.
6.
A Comissªo pode, por sua pr-pria iniciativa ou a pedido
de um Estado-Membro, inscrever um processo tratado por uma
autoridade de concorrŒncia de um Estado-Membro na ordem
de trabalhos do ComitØ Consultivo para discussªo antes da
adop8ªo da decisªo final.

Artigo 15.o
Cooperaªo com os tribunais nacionais
1.
No Bmbito dos processos de aplica8ªo dos artigos 81.o ou
o
82. do Tratado, os tribunais dos Estados-Membros podem
solicitar 7 Comissªo informa8ıes na sua posse ou pareceres
no que se refere a questıes relativas 7 aplica8ªo das regras
de concorrŒncia comunitÆrias.
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2.
Os tribunais dos Estados-Membros enviam 7 Comissªo
uma c-pia das senten8as proferidas em aplica8ªo dos artigos
81.o ou 82.o do Tratado no prazo de um mŒs a contar da data
em que foram proferidas.
3.
Por razıes de interesse pœblico comunitÆrio, a Comissªo
pode, agindo oficiosamente, apresentar observa8ıes escritas ou
orais aos -rgªos jurisdicionais dos Estados-Membros relativamente a processos que suscitem questıes de aplica8ªo dos
artigos 81.o ou 82.o do Tratado. Pode fazer-se representar pelas
autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros. Estas podem igualmente, por sua pr-pria iniciativa, apresentar observa8ıes escritas ou orais aos -rgªos jurisdicionais do respectivo
Estado.
Para o efeito, a Comissªo e as autoridades de concorrŒncia dos
Estados-Membros podem solicitar que os tribunais nacionais
lhes enviem todos os documentos necessÆrios.
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rŒncia dos Estados-Membros, bem como 7s empresas e associa8ıes de empresas.

2.
No seu pedido de informa8ıes, a Comissªo indicarÆ os
fundamentos jur?dicos, o prazo em que as informa8ıes devem
ser fornecidas e o objectivo do pedido, bem como as san8ıes
previstas nos artigos 22.o e 23.o, caso seja prestada uma informa8ªo inexacta, incompleta ou deturpada.

3.
Sªo obrigados a fornecer as informa8ıes pedidas os proprietÆrios das empresas ou seus representantes e, no caso de
pessoas colectivas, de sociedades ou de associa8ıes sem personalidade jur?dica, as pessoas encarregadas de as representar,
segundo a lei ou os estatutos. Os advogados devidamente mandatados podem fornecer as informa8ıes solicitadas em nome
dos seus mandantes. Estes œltimos sªo plenamente responsÆveis
pelo carÆcter completo, exacto e nªo deturpado das informa8ıes fornecidas.

Artigo 16.o
Aplicaªo uniforme do direito comunitÆrio da concorrŒncia
Nos termos do artigo 10.o do Tratado e do princ?pio da aplica8ªo uniforme do direito comunitÆrio, os -rgªos jurisdicionais
nacionais e as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros devem esfor8ar-se por evitar qualquer decisªo contradit-ria com as decisıes adoptadas pela Comissªo.

4.
Se uma empresa ou associa8ªo de empresas nªo prestar
as informa8ıes pedidas no prazo fixado ou se as fornecer de
modo incompleto, a Comissªo solicitÆ-las-Æ mediante decisªo.
A decisªo especificarÆ as informa8ıes pedidas e fixarÆ um
prazo adequado no qual as informa8ıes devem ser prestadas.
IndicarÆ as san8ıes previstas no n.o 1, al?nea a), do artigo 22.o
e indicarÆ ou aplicarÆ as san8ıes previstas no n.o 1, al?nea d),
do artigo 23.o. IndicarÆ igualmente a possibilidade de recurso
da decisªo perante o Tribunal de Justi8a das Comunidades Europeias.

CAP˝TULO V
PODERES DE INQUFRITO

Artigo

17.o

InquØritos por sectores econGmicos
1.
Se, num sector econ-mico, a evolu8ªo das trocas comerciais entre Estados-Membros, a rigidez dos pre8os ou outras
circunstBncias fizerem presumir que a concorrŒncia se encontra
restringida ou falseada no mercado comum, a Comissªo pode
decidir proceder a um inquØrito geral e, no Bmbito deste, pedir
7s empresas deste sector informa8ıes e efectuar as inspec8ıes
necessÆrias para a aplica8ªo dos artigos 81.o e 82.o do Tratado.

Artigo 19.o
Poderes para obter declaraıes
No cumprimento das fun8ıes que lhe sªo atribu?das pelo presente regulamento, a Comissªo pode ouvir qualquer pessoa
singular ou colectiva suscept?vel de dispor de informa8ıes œteis,
a fim de lhe colocar questıes relativas ao objecto de um inquØrito e de registar as suas respostas.

Artigo 20.o
A Comissªo pode, nomeadamente, pedir a qualquer empresa e
associa8ªo de empresas do sector considerado que lhe comuniquem todos os acordos, decisıes e prÆticas concertadas.
2.
O disposto nos artigos 18.o a 23.o Ø aplicÆvel mutatis
mutandis.

Artigo 18.o
Pedidos de informaıes
1.
No cumprimento das fun8ıes que lhe sªo atribu?das pelo
presente regulamento, a Comissªo pode pedir todas as informa8ıes necessÆrias aos governos e 7s autoridades de concor-

Poderes da Comissªo em matØria de inspecªo
1.
No cumprimento das fun8ıes que lhe sªo atribu?das pelo
presente regulamento, a Comissªo pode proceder a todas as
inspec8ıes necessÆrias junto das empresas e associa8ıes de
empresas.

2.
Os agentes mandatados pela Comissªo para proceder a
uma inspec8ªo sªo investidos dos seguintes poderes:

a) Aceder a todos os locais, terrenos, meios de transporte das
empresas e associa8ıes de empresas em causa;
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b) Aceder a qualquer outro local, incluindo ao domic?lio dos
chefes da empresa, dos administradores, dos directores e dos
outros membros do pessoal das empresas e associa8ıes de
empresas na medida em que se possa suspeitar que a? se
encontram documentos de natureza profissional;

c) Inspeccionar os livros e outros documentos profissionais,
independentemente do seu suporte;

d) Tirar c-pias ou extractos dos documentos controlados;
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7.
Quando os agentes mandatados pela Comissªo pretendem
utilizar os poderes previstos na al?nea b) do n.o 2, Ø obrigat-ria
a interven8ªo prØvia da autoridade judicial.

8.
O controlo da legalidade da decisªo da Comissªo estÆ
reservado ao Tribunal de Justi8a. O controlo dos tribunais nacionais incide exclusivamente sobre a autenticidade da decisªo
da Comissªo e sobre o carÆcter nªo arbitrÆrio nem excessivo
das medidas impostas relativamente ao objecto da inspec8ªo.
Os tribunais nacionais nªo podem nem controlar a necessidade
da inspec8ªo nem exigir que lhe sejam apresentados outros
elementos para alØm dos expostos na decisªo da Comissªo.

e) Apor selos em quaisquer locais ou documentos profissionais
durante a inspec8ªo;

f) Solicitar a qualquer representante ou membro do pessoal da
empresa ou da associa8ªo de empresas informa8ıes relacionadas com o objecto e finalidade da inspec8ªo e registar as
suas respostas.

3.
Os agentes mandatados pela Comissªo para efectuar uma
inspec8ªo exercerªo os seus poderes mediante a apresenta8ªo
de mandado escrito que indicarÆ o objecto e a finalidade da
inspec8ªo, bem como a san8ªo prevista no artigo 22.o no caso
de os livros ou outros documentos profissionais exigidos serem
apresentados de forma incompleta e de as respostas aos pedidos feitos em aplica8ªo do n.o 2 do presente artigo serem
inexactas, incompletas ou deturpadas. Em tempo œtil antes da
inspec8ªo, a Comissªo avisarÆ a autoridade de concorrŒncia do
Estado-Membro em cujo territ-rio a mesma se deve efectuar.

4.
As empresas e as associa8ıes de empresas sªo obrigadas a
sujeitar-se 7s inspec8ıes que a Comissªo tenha ordenado mediante decisªo. A decisªo indicarÆ o objecto e a finalidade da
inspec8ªo, fixarÆ a data em que esta se inicia e indicarÆ as
san8ıes previstas no artigo 22.o e no artigo 23.o, bem como
a possibilidade de recurso da decisªo para o Tribunal de Justi8a.
A Comissªo adoptarÆ estas decisıes ap-s ouvir a autoridade de
concorrŒncia do Estado-Membro em cujo territ-rio a inspec8ªo
se deve efectuar.

5.
Os agentes da autoridade de concorrŒncia do Estado-Membro em cujo territ-rio a inspec8ªo se deve efectuar, devem, a pedido desta autoridade ou da Comissªo, prestar activamente assistŒncia aos agentes da Comissªo. Dispıem, para o
efeito, dos poderes definidos no n.o 2.

6.
Quando os agentes mandatados pela Comissªo verificam
que uma empresa se opıe a uma inspec8ªo ordenada nos
termos do presente artigo, o Estado-Membro em causa prestar-lhes-Æ a assistŒncia necessÆria, solicitando, se for caso disso, a
interven8ªo da for8a pœblica, para lhes permitir executar a sua
missªo de inspec8ªo.

Se a interven8ªo da autoridade judicial se revelar necessÆria,
nos termos do direito nacional, para permitir o recurso 7 for8a
pœblica, tal interven8ªo pode ser solicitada a t?tulo preventivo.

Artigo 21.o
InquØritos das autoridades de concorrŒncia dos
Estados-Membros
1.
Uma autoridade de concorrŒncia de um Estado-Membro
pode proceder, no seu territ-rio, a qualquer medida de inquØrito em aplica8ªo do respectivo direito nacional em nome e por
conta da autoridade de concorrŒncia de um outro Estado-Membro a fim de determinar a existŒncia de uma infrac8ªo ao
artigo 81.o ou ao artigo 82.o do Tratado. Esta autoridade transmitirÆ as informa8ıes obtidas 7 autoridade requerente nos termos do artigo 12.o do presente regulamento.

2.
A pedido da Comissªo, as autoridades de concorrŒncia
dos Estados-Membros procedem 7s inspec8ıes que a Comissªo
considera indicadas nos termos do n.o 1 do artigo 20.o ou que
ordenou mediante decisªo tomada nos termos do n.o 4 do
artigo 20.o. Os agentes das autoridades de concorrŒncia dos
Estados-Membros incumbidos de proceder 7s inspec8ıes exercem os respectivos poderes mediante apresenta8ªo de um mandado escrito emitido pela autoridade de concorrŒncia do Estado-Membro em cujo territ-rio a inspec8ªo deve ser realizada.
Este mandato indica o objecto e a finalidade da inspec8ªo.

Os agentes da Comissªo podem, a seu pedido ou a pedido da
autoridade de concorrŒncia do Estado-Membro em cujo territ-rio a inspec8ªo se deve efectuar, prestar assistŒncia aos agentes da autoridade em causa.

CAP˝TULO VI
SAN˙5ES

Artigo 22.o
Coimas
1.
A Comissªo pode, mediante decisªo, aplicar 7s empresas e
associa8ıes de empresas coimas atØ 1 % do volume de neg-cios
total, realizado durante o exerc?cio social precedente, sempre
que, deliberada ou negligentemente:
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a) DŒem indica8ıes inexactas, incompletas ou deturpadas em
resposta a um pedido apresentado nos termos do artigo 17.o
ou dos n.os 1 ou 4 do artigo 18.o, ou nªo forne8am uma
informa8ªo no prazo fixado numa decisªo adoptada nos
termos do n.o 4 do artigo 18.o;
b) Apresentem de forma incompleta, aquando das inspec8ıes
efectuadas nos termos do artigo 20.o ou do n.o 2 do artigo
21.o, os livros ou outros documentos profissionais exigidos,
ou nªo se sujeitem 7s inspec8ıes ordenadas mediante decisªo tomada nos termos do n.o 4 do artigo 20.o;
c) Se recusem a responder a uma pergunta colocada nos termos do n.o 2, al?nea f), do artigo 20.o, ou respondam de
forma inexacta, incompleta ou deturpada;
d) Os selos apostos pelos agentes mandatados da Comissªo nos
termos do n.o 2, al?nea e), do artigo 20.o, forem quebrados.
2.
A Comissªo pode, mediante decisªo, aplicar 7s empresas
e associa8ıes de empresas, coimas atØ 10 % do volume de
neg-cios total realizado durante o exerc?cio social precedente
por cada uma das empresas que tenha participado na infrac8ªo
sempre que, deliberada ou negligentemente:
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exerc?cio social precedente, por cada dia de atraso, a contar da
data fixada na decisªo, com o fim de as compelir:
a) A pGr termo a uma infrac8ªo ao disposto no artigo 81.o ou
no artigo 82.o do Tratado em conformidade com uma decisªo tomada nos termos do artigo 7.o do presente regulamento,
b) A respeitar uma decisªo que ordene medidas cautelares,
adoptada nos termos do artigo 8.o;
c) A respeitar um compromisso tornado obrigat-rio mediante
decisªo nos termos do artigo 9.o;
d) A fornecer de maneira completa e exacta informa8ıes que a
Comissªo tenha pedido, mediante decisªo adoptada nos termos do n.o 4 do artigo 18.o;
e) A sujeitar-se a uma inspec8ªo que a Comissªo tenha ordenado mediante decisªo tomada nos termos do artigo 20.o.
2.
Quando as empresas ou associa8ıes de empresas tiverem
cumprido a obriga8ªo para cuja execu8ªo a san8ªo pecuniÆria
compuls-ria fora aplicada, a Comissªo pode fixar o montante
definitivo da mesma num valor inferior ao resultante da decisªo inicial. O disposto no n.o 4 do artigo 22.o aplica-se
mutatis mutandis.

a) Cometam uma infrac8ªo ao disposto no artigo 81.o ou no
artigo 82.o do Tratado,
CAP˝TULO VII

b) Nªo respeitem uma decisªo que ordene medidas cautelares
adoptada nos termos do artigo 5.o do presente regulamento,

PRESCRI˙ˆO

Artigo 24.o
c) Nªo respeitem um compromisso tornado obrigat-rio atravØs
de decisªo nos termos do artigo 9.o do presente regulamento.
3.
A fim de determinar o montante da coima, deve tomar-se
em considera8ªo, alØm da gravidade da infrac8ªo, a dura8ªo da
mesma.
4.
Caso seja aplicada uma coima nos termos do presente
regulamento a uma associa8ªo de empresas e que esta nªo
seja solvente, a Comissªo pode exigir o pagamento da coima
junto de cada uma das empresas membros da associa8ªo no
momento da infrac8ªo. O montante exigido de cada um dos
membros nªo poderÆ exceder 10 % do seu volume de neg-cios
total realizado no exerc?cio social precedente.
5.
As decisıes adoptadas nos termos dos n.os 1 e 2 nªo tŒm
carÆcter penal.

Artigo 23.o
Sanıes pecuniÆrias compulsGrias
1.
A Comissªo pode, mediante decisªo, aplicar 7s empresas e
associa8ıes de empresas san8ıes pecuniÆrias compuls-rias atØ
5 % do volume de neg-cios diÆrio mØdio realizado durante o

Prescriªo em matØria de aplicaªo de sanıes
1.
Os poderes da Comissªo por for8a dos artigos 22.o e 23.o
estªo sujeitos ao prazo de prescri8ªo seguinte:
a) TrŒs anos no que se refere 7s infrac8ıes 7s disposi8ıes relativas 7 obten8ªo de informa8ıes ou 7 realiza8ªo de inspec8ıes;
b) Cinco anos no que se refere 7s restantes infrac8ıes.
2.
A prescri8ªo corre a partir do dia em que a infrac8ªo foi
cometida. Todavia, no que se refere 7s infrac8ıes cont?nuas ou
continuadas, a prescri8ªo apenas corre a partir do dia em que a
infrac8ªo cessou.
3.
A prescri8ªo em matØria de aplica8ªo de coimas ou de
san8ıes pecuniÆrias compuls-rias Ø interrompida por qualquer
acto da Comissªo ou de uma autoridade de concorrŒncia de
um Estado-Membro destinado 7 instru8ªo ou 7 repressªo da
infrac8ªo. A interrup8ªo da prescri8ªo produz efeitos no dia
em que o acto Ø notificado a, pelo menos, uma empresa ou
associa8ªo de empresas que tenham participado na infrac8ªo.
Constituem nomeadamente actos que interrompem a prescri8ªo:
a) Os pedidos de informa8ıes escritos da Comissªo ou da
autoridade de concorrŒncia de um Estado-Membro;
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b) Os mandados escritos de inspec8ªo entregues aos seus agentes pela Comissªo ou pela autoridade de concorrŒncia de
um Estado-Membro;

b) Durante o per?odo em que a execu8ªo for8ada for suspensa
por for8a de uma decisªo do Tribunal de Justi8a.

c) O in?cio de um processo pela Comissªo ou por uma autoridade de concorrŒncia de um Estado-Membro;

CAP˝TULO VIII
AUDI˙5ES E SEGREDO PROFISSIONAL

d) A comunica8ªo de acusa8ıes da Comissªo ou de uma autoridade de concorrŒncia de um Estado-Membro.
4.
A interrup8ªo da prescri8ªo Ø vÆlida relativamente a todas as empresas e associa8ıes de empresas que participaram na
infrac8ªo.
5.
A prescri8ªo recome8a a correr a partir de cada interrup8ªo. Todavia, a prescri8ªo produz efeitos o mais tardar no
dia em que um prazo igual ao dobro do prazo de prescri8ªo
chega ao seu termo, sem que a Comissªo tenha aplicado uma
coima ou uma san8ªo pecuniÆria compuls-ria. Este prazo Ø
prolongado pelo per?odo durante o qual a prescri8ªo foi suspensa nos termos do n.o 6.
6.
A prescri8ªo em matØria de aplica8ªo de coimas ou de
san8ıes pecuniÆrias compuls-rias Ø suspensa durante o per?odo
em que a decisªo da Comissªo Ø objecto de um processo
pendente no Tribunal de Justi8a.

Artigo 25.o
Prescriªo em matØria de execuªo
1.
Os poderes da Comissªo no que se refere 7 execu8ªo das
decisıes adoptadas nos termos dos artigos 22.o e 23.o estªo
sujeitos a um prazo de prescri8ªo de cinco anos.
2.
A prescri8ªo corre a partir do dia em que a decisªo se
tornou definitiva.
3.

A prescri8ªo em matØria de execu8ªo Ø interrompida:

a) Pela notifica8ªo de uma decisªo que altere o montante inicial da coima ou da san8ªo pecuniÆria compuls-ria ou que
rejeite um pedido no sentido de obter tal altera8ªo;

Artigo 26.o
Audiªo das partes, dos autores das denœncias e dos
outros terceiros
1.
Antes de tomar as decisıes previstas nos artigos 7.o, 8.o e
22.o e no n.o 2 do artigo 23.o, a Comissªo darÆ 7s empresas e
associa8ıes de empresas em causa a oportunidade de se pronunciarem sobre as acusa8ıes por ela formuladas. A Comissªo
basearÆ as suas decisıes apenas nas acusa8ıes relativamente 7s
quais as partes em causa tiveram a oportunidade de apresentar
as suas observa8ıes. Os autores das denœncias serªo estreitamente associados ao processo.

2.
Os direitos da defesa das partes interessadas serªo plenamente acautelados no desenrolar do processo. As partes tŒm
direito a consultar o processo sob reserva do interesse leg?timo
das empresas quanto 7 nªo divulga8ªo dos seus segredos comerciais. Este interesse leg?timo nªo pode prejudicar a divulga8ªo e a utiliza8ªo, pela Comissªo, das informa8ıes necessÆrias para apresentar a prova de uma infrac8ªo.

Sªo exclu?dos da consulta do processo as informa8ıes confidenciais e os documentos internos da Comissªo e das autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros. Nomeadamente,
sªo exclu?das as notas de correspondŒncia entre a Comissªo e
as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros ou entre
estas œltimas, especialmente os documentos elaborados em
aplica8ªo dos artigos 11.o e 14.o.

3.
Na medida em que a Comissªo ou as autoridades de
concorrŒncia dos Estados-Membros o considerarem necessÆrio,
podem ouvir outras pessoas singulares ou colectivas. Caso pessoas singulares ou colectivas que demonstrem ter um interesse
suficiente solicitarem ser ouvidas, deverÆ ser dado seguimento
ao seu pedido.

Artigo 27.o
b) Por qualquer acto da Comissªo ou de um Estado-Membro,
agindo a pedido da Comissªo, destinado 7 recupera8ªo for8ada da coima ou da san8ªo pecuniÆria compuls-ria.
4.
A prescri8ªo recome8a a correr a partir de cada interrup8ªo.
5.

A prescri8ªo em matØria de execu8ªo Ø suspensa:

a) Durante o per?odo em que for concedida uma facilidade de
pagamento;

Segredo profissional
1.
Sem preju?zo da aplica8ªo dos artigos 12.o e 15.o, as
informa8ıes obtidas nos termos dos artigos 17.o a 21.o apenas
podem ser utilizadas para os fins para que foram obtidas.
2.
Sem preju?zo do disposto nos artigos 11.o, 12.o, 14.o, 15.o
e 26.o, a Comissªo e as autoridades de concorrŒncia dos Estados-Membros, bem como os seus funcionÆrios e outros agentes
nªo podem divulgar as informa8ıes obtidas ou trocadas nos
termos do presente regulamento e que, pela sua natureza, estejam abrangidas pelo segredo profissional.
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CAP˝TULO IX
ISEN˙5ES POR CATEGORIA

Artigo 28.o
Adopªo de regulamentos de isenªo
1.
Nos termos do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado, a Comissªo pode declarar, mediante regulamento, que o n.o 1 do
artigo 81.o nªo Ø aplicÆvel a determinadas categorias de acordos, decisıes de associa8ıes de empresas ou prÆticas concertadas, desde que estejam preenchidas as condi8ıes estabelecidas
nos n.os 2 a 5 do presente artigo.
2.
Os regulamentos de isen8ªo devem incluir uma defini8ªo
das categorias de acordos, decisıes ou prÆticas concertadas a
que se aplicam e precisar, nomeadamente, as restri8ıes nªo
isentas e, se for caso disso, as condi8ıes que devem ser preenchidas.
3.
Os regulamentos de isen8ªo devem ser limitados no
tempo.
4.
Quando a Comissªo se propıe adoptar um regulamento
de isen8ªo, publicarÆ o respectivo projecto, convidando todos
os interessados a apresentarem-lhe as suas observa8ıes no
prazo por ela fixado e que nªo pode ser inferior a um mŒs.
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de acordos, decisıes ou prÆticas concertadas em vigor num
determinado mercado. A Comissªo pode verificar que estas
circunstBncias estªo reunidas atravØs de regulamento e fixar
um prazo no termo do qual o referido regulamento de isen8ªo
deixa de ser aplicÆvel aos acordos, decisıes ou prÆticas concertadas em causa no mercado em questªo. Este prazo deve ser,
pelo menos, de seis meses. Os n.os 4 e 5 do artigo 28.o aplicam-se mutatis mutandis.

CAP˝TULO X
DISPOSI˙5ES GERAIS

Artigo 31.o
Publicaªo das decisıes
1.
A Comissªo publicarÆ as decisıes que tomar nos termos
dos artigos 7.o a 10.o, 22.o e 23.o.
2.
A publica8ªo mencionarÆ as partes interessadas e o essencial da decisªo, incluindo as san8ıes impostas. Deve acautelar o leg?timo interesse das empresas em matØria de protec8ªo dos seus segredos comerciais.

Artigo 32.o
Controlo pelo Tribunal de Justia

5.
A Comissªo consultarÆ o ComitØ Consultivo em matØria
de acordos, decisıes, prÆticas concertadas e de posi8ıes dominantes antes de publicar um projecto de regulamento de
isen8ªo e antes de adoptar um tal regulamento.

O Tribunal de Justi8a decidirÆ com plena jurisdi8ªo dos recursos interpostos das decisıes em que tenha sido fixada uma
coima ou uma san8ªo pecuniÆria compuls-ria pela Comissªo.
O Tribunal de Justi8a pode suprimir, reduzir ou aumentar a
coima ou a san8ªo pecuniÆria compuls-ria aplicada.

Artigo 29.o
Retirada individual

Artigo 33.o

1.
Se, num caso determinado, a Comissªo verificar, oficiosamente ou na sequŒncia de uma denœncia, que certos acordos,
decisıes ou prÆticas concertadas abrangidos por um regulamento de isen8ªo por categoria, produzem contudo efeitos
incompat?veis com o n.o 3 do artigo 81.o do Tratado, pode
retirar o benef?cio desse regulamento.

Exclusıes do Bmbito de aplicaªo

2.
Quando, num caso determinado, certos acordos, decisıes
ou prÆticas concertadas abrangidos por um regulamento de
isen8ªo, produzem efeitos incompat?veis com o n.o 3 do artigo
81.o do Tratado no territ-rio de um Estado-Membro, ou numa
parte desse territ-rio que apresenta todas as caracter?sticas de
um mercado geogrÆfico distinto, a autoridade de concorrŒncia
deste Estado-Membro pode retirar o benef?cio da aplica8ªo do
regulamento de isen8ªo por categoria em causa nesse territ-rio.

O presente regulamento nªo Ø aplicÆvel aos acordos, decisıes e
prÆticas concertadas, nem aos abusos de posi8ªo dominante na
acep8ªo do artigo 82.o do Tratado, nos seguintes dom?nios:
a) Transportes mar?timos internacionais do tipo «servi8os de
tramp»;
b) Transportes mar?timos entre os portos de um mesmo Estado-Membro;
c) Transportes aØreos entre a Comunidade e os pa?ses terceiros.

Artigo 30.o

Artigo 34.o

Regulamento de nªo aplicaªo

Disposiıes de execuªo

Um regulamento de isen8ªo adoptado nos termos do artigo
28.o pode fixar as circunstBncias suscept?veis de levarem 7
exclusªo do seu Bmbito de aplica8ªo de determinados tipos

A Comissªo fica autorizada a adoptar qualquer disposi8ªo œtil
tendo em vista a aplica8ªo do presente regulamento. Estas
disposi8ıes podem, nomeadamente, dizer respeito:
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a) R institui8ªo de uma obriga8ªo de registo para determinados tipos de acordos;
b) R forma, conteœdo e outras modalidades das denœncias
apresentadas nos termos do artigo 7.o, bem como ao procedimento aplicÆvel 7s rejei8ıes de denœncia;
c) Rs modalidades da informa8ªo e de consulta previstas no
artigo 11.o;
d) Rs modalidades das audi8ıes previstas no artigo 26.o.
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3) Os artigos 5.o a 29.o sªo suprimidos.
4) No artigo 30.o, sªo suprimidos os n.os 2 e 3.

Artigo 38.o
Alteraªo do Regulamento (CEE) n.o 2988/74
A inserido no Regulamento (CEE) n.o 2988/74 o seguinte artigo
7.oA:
«Artigo 7.oA

CAP˝TULO XI
DISPOSI˙5ES TRANSIT:RIAS E FINAIS

Artigo 35.o
Disposiıes transitGrias
1.
Os pedidos apresentados 7 Comissªo nos termos do artigo 2.o do Regulamento n.o 17 e as notifica8ıes apresentadas
nos termos dos artigos 4.o e 5.o do Regulamento n.o 17, bem
como os pedidos e notifica8ıes correspondentes apresentados
ao abrigo dos Regulamentos (CEE) n.o 1017/68, (CEE) n.o
4056/86 e (CEE) n.o 3975/87 caducam a partir da data de
aplica8ªo do presente regulamento.
O per?odo de vigŒncia das decisıes de aplica8ªo do n.o 3 do
artigo 81.o do Tratado adoptadas pela Comissªo ao abrigo dos
referidos regulamentos Ø limitado 7 data de aplica8ªo do presente regulamento.

Exclusªo do Bmbito de aplicaªo
O presente regulamento nªo Ø aplicÆvel 7s medidas adoptadas por for8a do Regulamento (CE) n.o. . ./. . . do Conselho (*).
___________
(*) JO L . . .».
Artigo 39.o
Alteraªo do Regulamento (CEE) n.o 4056/86
O Regulamento (CEE) n.o 4056/86 Ø alterado do seguinte
modo:
1) O artigo 7.o Ø alterado do seguinte modo:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redac8ªo:

2.
Os actos processuais realizados ao abrigo do Regulamento n.o 17 e dos Regulamentos (CEE) n.o 1017/68, (CEE)
n.o 4056/86 e (CEE) n.o 3975/87 continuam a produzir efeitos
no Bmbito de aplica8ªo do presente regulamento.
Artigo 36.o
Designaªo das autoridades de concorrŒncia dos
Estados-Membros
Os Estados-Membros designarªo as autoridades de concorrŒncia competentes para a aplica8ªo dos artigos 81.o e 82.o do
Tratado e adoptarªo as medidas adequadas para as dotar dos
poderes necessÆrios para aplicarem esses artigos antes de . . ..
Artigo 37.o
Alteraªo do Regulamento (CEE) n.o 1017/68
O Regulamento (CEE)
modo:

n.o

1017/68 Ø alterado do seguinte

1) O artigo 2.o Ø suprimido.
2) No n.o 1 do artigo 3.o, a expressªo «A proibi8ªo estabelecida no artigo 2.o» Ø substitu?da pela expressªo «A proibi8ªo
prevista no n.o 1 do artigo 81.o do Tratado».

«1. Nªo cumprimento de uma obriga(ªo:
Quando os interessados nªo cumpram uma obriga8ªo a que estÆ sujeita, nos termos do artigo 5.o,
a isen8ªo prevista no artigo 3.o, a Comissªo pıe
termo a estas infrac8ıes e pode, para o efeito, nas
condi8ıes previstas no Regulamento (CE) n.o . . ./. . .
do Conselho (*):
U dirigir recomenda8ıes aos interessados,
U em caso de nªo observBncia destas recomenda8ıes pelos interessados e em fun8ªo da gravidade
da infrac8ªo em causa, adoptar uma decisªo que
os pro?be, ou pelo contrÆrio os obriga, a realizar
certos actos ou que lhes retira o benef?cio da
isen8ªo por categoria.
___________
(*) JO L . . .».

b) O n.o 2 Ø alterado da seguinte forma:
i) Na al?nea a) a expressªo «nas condi8ıes previstas na
Sec8ªo II» Ø substitu?da pela expressªo «nas condi8ıes
previstas no Regulamento (CE) n.o . . ./. . .».
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ii) No segundo parÆgrafo do ponto i) da al?nea c), o
segundo per?odo passa a ter a seguinte redac8ªo:
«Ao mesmo tempo, pode decidir se aceita os compromissos propostos pelas empresas em causa, tendo em
vista, nomeadamente, obter o acesso ao mercado para
companhias nªo membros da conferŒncia, nas condi8ıes previstas no artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o
. . ./. . .».
2) No artigo

8.o,

Ø suprimido o

n.o

1.

3) O artigo 9.o Ø alterado do seguinte modo.
a) No n.o 1, a expressªo «comitØ consultivo referido no
artigo 15.o» Ø substitu?da pela expressªo «comitØ consultivo referido no artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o . . .».
b) No n.o 2, a expressªo «comitØ consultivo referido no
artigo 15.o» Ø substitu?da pela expressªo «comitØ consultivo referido no artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o . . .».
4) Sªo suprimidos os artigos

10.o

a

25.o.

5) No artigo 26.o, Ø suprimida a expressªo «7 forma, teor e
modalidades de queixa referidas no artigo 10.o, aos pedidos
referidos no artigo 12.o, bem como 7s audi8ıes previstas
nos n.os 1 e 2 do artigo 23.o».
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Artigo 40.o
Alteraªo do Regulamento (CEE) n.o 3975/87
No Regulamento (CEE) n.o 3975/87 sªo suprimidos os artigos
3.o a 19.o.
Artigo 41.o
Revogaıes
Os Regulamentos n.o 17, n.o 141, n.o 19/65/CEE, (CEE) n.o
2821/71, (CEE) n.o 3976/87, (CEE) n.o 1534/91 e (CEE) n.o
479/92 sªo revogados.
As referŒncias feitas aos regulamentos revogados entendem-se
como feitas ao presente regulamento.
Artigo 42.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publica8ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø aplicÆvel a partir de . . ..
O presente regulamento Ø obrigat-rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

