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C 75 E/1

II
(Actos preparatórios)

COMISSˆO
Proposta de decisªo do Conselho relativa às Orientaçıes para as Políticas de Emprego dos
Estados-Membros em 2002
(2002/C 75 E/01)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 511 final  2001/0208(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 13 de Setembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 128.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Tendo em conta o parecer do ComitØ do Emprego,
Considerando o seguinte:
(1) O processo do Luxemburgo, assente na execuçªo da EstratØgia Europeia de Emprego coordenada, foi lançado na
reuniªo extraordinÆria do Conselho Europeu sobre o Emprego, em 20 e 21 de Novembro de 1997. A Resoluçªo do
Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa às directrizes para o emprego em 1998 (1), lançou um processo
caracterizado por uma elevada visibilidade, um forte empenhamento político e uma ampla aceitaçªo por todas as
partes interessadas.
(2) O Conselho Europeu de Lisboa, de 23 e 24 de Março de
2000, definiu uma nova meta estratØgica no sentido de a
Uniªo Europeia se tornar na economia do conhecimento
mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de garantir
um crescimento económico sustentÆvel, com mais e melhores empregos, e com maior coesªo social. A concretizaçªo deste objectivo permitirÆ à Uniªo reconquistar as
condiçıes para o pleno emprego.
(3) O Conselho Europeu de Nice, em 7, 8 e 9 de Dezembro
de 2000, aprovou a Agenda Social Europeia que estabelece que o retorno ao pleno emprego, exige políticas ambiciosas em termos de aumento das taxas de emprego,
reduçªo dos desequilíbrios regionais, reduçªo das desigualdades e melhoria da qualidade do emprego.
(4) O Conselho Europeu de Estocolmo, em 23 e 24 de Março
de 2001 decidiu completar os objectivos de Lisboa para as
(1) JO C 30 de 28.1.1998, p. 1.

taxas de emprego a cumprir atØ 2010 com metas intermØdias para as taxas de emprego atØ 2005 e um novo
objectivo para a taxa de emprego dos homens e mulheres
mais velhos.
(5) O Conselho Europeu de Estocolmo tambØm acordou que
para se atingir o pleno emprego Ø necessÆrio concentrar
esforços em mais, mas tambØm em melhores, empregos e
que, para tal, hÆ que delinear estratØgias comuns para
manter e melhorar a qualidade do trabalho, devendo estas
ser incluídas entre os objectivos gerais das orientaçıes
para as políticas de emprego.
(6) O Conselho Europeu de Estocolmo tambØm acordou em
que a modernizaçªo dos mercados de trabalho e a mobilidade da mªo-de-obra tinham de ser incentivadas, a fim
de permitir maior adaptabilidade à mudança atravØs da
eliminaçªo dos obstÆculos existentes.
(7) O Conselho Europeu de Gotemburgo, em 15 e 16 de
Junho de 2001 reconheceu que o objectivo fundamental
do Tratado, de promover um desenvolvimento sustentÆvel,
implica que o emprego, as reformas económicas, as políticas sociais e as políticas ambientais sejam conduzidas de
uma forma sinergØtica, tendo instado os Estados-Membros
a definir estratØgias de desenvolvimento sustentÆvel. Tais
estratØgias deverªo incluir a promoçªo do emprego na
Ærea do ambiente.
(8) Na execuçªo das Orientaçıes para o Emprego, os Estados-Membros deverªo visar um elevado grau de coerŒncia
com duas outras prioridades sublinhadas na Cimeira de
Lisboa, a saber a modernizaçªo da protecçªo social e a
promoçªo da inclusªo social, assegurando em simultâneo
que o trabalho seja compensador, e a sustentabilidade a
longo prazo dos regimes de protecçªo social.
(9) O Conselho Europeu de Lisboa salientou a necessidade de
adaptar os sistemas europeus de educaçªo e formaçªo às
exigŒncias da sociedade do conhecimento e ao imperativo
de níveis e qualidade do emprego melhorados, e instou os
Estados-Membros, o Conselho e a Comissªo a envidar
esforços para um substancial aumento anual no investimento per capita em recursos humanos. Os Estados-Membros deverªo em especial intensificar esforços no sentido
de reforçar a utilizaçªo das tecnologias da informaçªo e
comunicaçªo (TIC) na aprendizagem.
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(10) O Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, de 19 e
20 de Junho de 2000, convidou os parceiros sociais a
desempenhar um papel mais proeminente na concepçªo,
execuçªo e avaliaçªo das orientaçıes para o emprego que
relevam da sua competŒncia, com particular incidŒncia na
modernizaçªo da organizaçªo do trabalho, na aprendizagem ao longo da vida e no aumento da taxa de emprego,
em especial para as mulheres.
(11) A Decisªo do Conselho, de 19 de Janeiro de 2001, relativa
às orientaçıes para as políticas de emprego de 2001 (1),
reflecte as novas mensagens políticas dos Conselhos Europeus de Lisboa e de Santa Maria da Feira.
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(18) A eficÆcia do processo do Luxemburgo exige que a execuçªo das orientaçıes para o emprego tambØm se reflicta,
nomeadamente em disposiçıes financeiras. Para este
efeito, os relatórios nacionais deverªo, sempre que pertinente, incluir informaçıes de natureza orçamental que
permitam uma avaliaçªo eficaz dos progressos realizados
por cada Estado-Membro na execuçªo dessas orientaçıes,
tendo em conta o seu impacto e a sua relaçªo custo-eficÆcia.
(19) É necessÆrio incentivar parcerias a todos os níveis, inclusive com parceiros sociais, autoridades regionais e locais e
representantes da sociedade civil, dando-lhes a possibilidade de contribuir, nas respectivas Æreas de responsabilidade, para a promoçªo de um elevado nível de emprego.

(12) O Relatório Conjunto sobre o Emprego de 2001, elaborado pelo Conselho e pela Comissªo, descreve a situaçªo
do emprego na Comunidade e analisa as acçıes empreendidas pelos Estados-Membros com vista à execuçªo das
respectivas políticas laborais, em conformidade com as
Orientaçıes de 2001 e a Recomendaçªo do Conselho de
19 de Janeiro de 2001 sobre a execuçªo das políticas de
emprego dos Estados-Membros (2).

(20) É necessÆrio continuar a consolidar e a definir indicadores
comparÆveis que permitam, nªo só avaliar a execuçªo e o
impacto das orientaçıes anexas, mas tambØm aperfeiçoar
as metas que nelas sªo apontadas e facilitar a identificaçªo
e o intercâmbio de boas prÆticas.

(13) HÆ que assegurar a coerŒncia e a sinergia entre as Orientaçıes para o Emprego e as Orientaçıes Gerais para as
Políticas Económicas.

(21) Os Estados-Membros devem intensificar os seus esforços
no sentido de incluir e tornar visível em todos os pilares
uma perspectiva de igualdade entre homens e mulheres.

(14) O ComitØ do Emprego elaborou o seu parecer em conjunto com o ComitØ de Política Económica.
(15) Em [. . .], o Conselho adoptou uma ulterior recomendaçªo
relativa à execuçªo das políticas de emprego dos Estados-Membros.

(22) A qualidade do emprego Ø um importante objectivo da
EstratØgia Europeia de Emprego. Envolve simultaneamente
as características intrínsecas da actividade em questªo e o
contexto mais vasto do mercado de trabalho, devendo ser
promovido atravØs de acçıes no âmbito de todos os pilares,

(16) A execuçªo das orientaçıes pode variar em virtude da sua
natureza, das partes a quem se dirigem e das diferentes
situaçıes vividas nos Estados-Membros. Devem respeitar o
princípio da subsidiariedade e as responsabilidades dos
Estados-Membros no que respeita ao emprego.

ADOPTOU A PRESENTE DECISˆO:

(17) Ao executar as Orientaçıes para o Emprego, os Estados-Membros deverªo ser capazes de atender às situaçıes regionais, no pleno respeito pela concretizaçªo dos objectivos nacionais e pelo princípio da igualdade de tratamento.

Sªo adoptadas as Orientaçıes para as Políticas de Emprego dos
Estados-Membros em 2002 apresentadas em anexo. Estas
orientaçıes deverªo ser tidas em consideraçªo pelos Estados-Membros nas respectivas políticas de emprego.

(1) JO L 22 de 24.1.2001, p. 18.
(2) JO L 52 de 25.2.2000, p. 32.
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ANEXO
ORIENTA˙ÕES PARA O EMPREGO EM 2002
Objectivos horizontais  criar condiçıes para o pleno emprego numa sociedade do conhecimento
A cuidadosa construçªo, ao longo da œltima dØcada, de um enquadramento macroeconómico para a estabilidade e o
crescimento, conjugada com esforços consistentes para reformar os mercados de trabalho, capitais, bens e serviços, bem
como a melhoria da situaçªo do mercado de trabalho nos œltimos anos, aproximaram a Uniªo Europeia da consecuçªo
dos grandes objectivos da EstratØgia Europeia de Emprego. Esta a razªo pela qual o Conselho Europeu abraçou o
objectivo do pleno emprego enquanto pedra fundamental da política social e de emprego da UE. Instou os Estados-Membros ao cumprimento do objectivo de fazer da Uniªo a mais competitiva e dinâmica economia assente no
conhecimento, capaz de propiciar um crescimento económico sustentÆvel, com mais e melhores empregos e maior
coesªo social.

A consecuçªo destes objectivos requer esforços simultâneos por parte da Comunidade e dos Estados-Membros. Exige
igualmente a aplicaçªo continuada de um conjunto de políticas que visem o crescimento e a estabilidade macroeconómica, ulteriores reformas estruturais para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho europeu, a inovaçªo e a
competitividade, bem como um Estado-providŒncia activo que fomente o desenvolvimento dos recursos humanos, a
participaçªo, a inclusªo e a solidariedade. A realizaçªo de ulteriores progressos nªo se farÆ automaticamente, requerendo
esforços acrescidos tendo em conta a conjuntura económica e de emprego menos favorÆvel.

Preparar a transiçªo para uma economia do conhecimento, tirar partido dos benefícios das tecnologias da informaçªo e
da comunicaçªo, modernizar o modelo social europeu, investindo nas pessoas, combatendo a exclusªo social e promovendo a igualdade de oportunidades sªo os desafios fundamentais que se colocam ao processo do Luxemburgo. A
fim de concretizar o objectivo de pleno emprego definido em Lisboa, os Estados-Membros devem articular as suas
respostas com as directrizes definidas no âmbito dos quatro pilares, numa estratØgia global coerente orientada para os
seguintes objectivos horizontais:

A. Intensificar as oportunidades de emprego e oferecer incentivos adequados a todos os cidadªos que pretendam
empreender uma actividade remunerada com vista à transiçªo para o pleno emprego, tendo em conta os diferentes
pontos de partida dos Estados-Membros e reconhecendo o facto de que o pleno emprego Ø uma meta da política
económica nacional geral. Para tal, os Estados-Membros deverªo fixar metas nacionais para aumentar a taxa de
emprego, a fim de contribuir para a realizaçªo dos seguintes grandes objectivos europeus:

 alcançar, atØ Janeiro de 2005, uma taxa de emprego global de 67 % e uma taxa de emprego feminino de 57 %

 alcançar, atØ Janeiro de 2010, uma taxa de emprego global de 70 % e uma taxa de emprego feminino superior a
60 %

 alcançar atØ Janeiro de 2010 uma taxa de emprego no escalªo etÆrio dos 55-64 anos de 50 %.

B. Com vista a aumentar as taxas de emprego, intensificar a competitividade, a produtividade e o funcionamento do
mercado de trabalho, os Estados-Membros garantirªo que as políticas no âmbito dos quatro pilares contribuem para
aumentar a qualidade no trabalho. Tais acçıes deverªo ter em conta simultaneamente as características do emprego
(designadamente características intrínsecas de qualidade, competŒncias, aprendizagem ao longo da vida, desenvolvimento de carreira) e o contexto mais vasto do mercado de trabalho englobando igualdade entre homens e mulheres,
segurança e higiene no trabalho, flexibilidade e segurança, inclusªo e acesso ao mercado de trabalho, organizaçªo do
trabalho, conciliaçªo entre a vida profissional e familiar, diÆlogo social e participaçªo dos trabalhadores, diversidade e
nªo-discriminaçªo e desempenho profissional global e produtividade.

C. Os Estados-Membros devem desenvolver estratØgias globais e coerentes de aprendizagem ao longo da vida, a fim de
ajudar os cidadªos a adquirir e actualizar as competŒncias exigidas pelas mutaçıes económicas e sociais ao longo de
todo o ciclo de vida. Em especial, estas estratØgias deverªo abranger o desenvolvimento de sistemas de ensino bÆsico,
secundÆrio e terciÆrio e educaçªo e formaçªo profissional avançadas para jovens e adultos, com vista à melhoria da
empregabilidade, adaptabilidade e competŒncias, bem como a sua participaçªo na sociedade do conhecimento. Essas
estratØgias deverªo articular a responsabilidade partilhada das autoridades pœblicas, empresas, parceiros sociais e
indivíduos, com prestaçıes relevantes da sociedade civil, a fim de contribuir para a realizaçªo de uma sociedade do
conhecimento. Neste contexto, os parceiros sociais deverªo negociar e acordar medidas no sentido de melhorar a
educaçªo e formaçªo de adultos e, assim, reforçar a adaptabilidade dos trabalhadores e a competitividade das
empresas. Para tal, os Estados-Membros devem fixar metas nacionais para um aumento dos investimentos em
recursos humanos, bem como da participaçªo em acçıes ulteriores de educaçªo e formaçªo (formais ou informais),
e acompanhar regularmente os progressos no sentido da consecuçªo desses objectivos.
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D. Os Estados-Membros deverªo desenvolver uma relaçªo de parceria global com os parceiros sociais com vista à
execuçªo, acompanhamento e seguimento a dar à EstratØgia de Emprego. Convidam-se os parceiros sociais a todos
os níveis a intensificar a sua acçªo em apoio do processo do Luxemburgo. No âmbito do quadro global e dos
objectivos definidos nas presentes Orientaçıes, exortam-se os parceiros sociais a desenvolver, em conformidade com
as tradiçıes e prÆticas nacionais, os seus próprios processos de execuçªo das orientaçıes que relevam da sua
responsabilidade, a identificar as questıes que irªo negociar e a dar regularmente conta dos progressos conseguidos,
no contexto dos Planos de Acçªo Nacionais se assim o desejaram, bem como do impacto das suas acçıes no
emprego e no funcionamento do mercado laboral. Os parceiros sociais a nível europeu sªo convidados a definir o
seu próprio contributo e a acompanhar, incentivar e apoiar os esforços empreendidos a nível nacional.

E. Ao traduzir as Orientaçıes para o Emprego em políticas nacionais, os Estados-Membros prestarªo a devida atençªo
aos quatro pilares e aos objectivos horizontais, definindo as respectivas prioridades de forma equilibrada, de modo a
respeitar a natureza integrada e o idŒntico valor das orientaçıes. Os Planos de Acçªo Nacionais desenvolverªo a
estratØgia para o emprego (adoptando uma abordagem de integraçªo da perspectiva de gØnero), comportando uma
identificaçªo do conjunto das políticas assente nos quatro pilares e nos objectivos horizontais, que deverÆ esclarecer
o modo como as iniciativas políticas no âmbito das diferentes Orientaçıes serªo estruturadas por forma a alcançar
os objectivos de longo prazo. Na implementaçªo da EstratØgia, serªo tidas em conta, em termos de políticas ou
metas diferenciadas, a dimensªo regional e as disparidades regionais, no pleno respeito da prossecuçªo de metas
nacionais e do princípio da igualdade de tratamento. Do mesmo modo, serÆ pertinente que os Estados-Membros,
sem prejuízo do quadro geral, centrem os seus esforços, em particular, em certas dimensıes da estratØgia, a fim de
irem ao encontro das necessidades específicas decorrentes da situaçªo do seu mercado de trabalho.

F. Os Estados-Membros e a Comissªo deverªo consolidar a elaboraçªo de indicadores comuns, a fim de adequadamente
avaliarem os progressos no âmbito dos quatro pilares, incluindo em relaçªo à qualidade do trabalho e reforçar a
definiçªo de parâmetros de referŒncia e a identificaçªo de boas prÆticas. Solicita-se aos parceiros sociais que elaborem
indicadores e parâmetros de referŒncia e bases de dados estatísticas de apoio adequados, para avaliar os resultados
das acçıes pelas quais sªo responsÆveis. Os Estados-Membros deverªo, em especial, avaliar e dar conta da eficÆcia das
respectivas medidas de política, em termos do seu impacto nos resultados obtidos no mercado de trabalho.

I. MELHORAR A EMPREGABILIDADE
Combater o desemprego dos jovens e prevenir o desemprego de longa duraçªo
A fim de inflectir a evoluçªo do desemprego dos jovens e do desemprego de longa duraçªo, os Estados-Membros
intensificarªo os respectivos esforços para desenvolver estratØgias de prevençªo, centradas na empregabilidade, baseando-se na identificaçªo precoce das necessidades individuais. No espaço de um ano  embora este período possa
ser prolongado nos países com situaçıes de desemprego particularmente elevado e sem prejuízo da revisªo das
Orientaçıes que terÆ lugar em 2002  os Estados-Membros deverªo:

1. Proporcionar uma nova oportunidade a todos os desempregados antes de completarem seis meses de desemprego no
caso dos jovens, e doze meses de desemprego no caso dos adultos, sob a forma de formaçªo, reconversªo, experiŒncia profissional, emprego ou qualquer outra medida que favoreça a sua empregabilidade, incluindo, de um modo
mais geral, orientaçªo profissional e aconselhamento individuais, com vista a uma integraçªo efectiva no mercado de
trabalho.

Estas medidas de prevençªo e de empregabilidade deverªo combinar-se com medidas destinadas a reduzir o nœmero
de desempregados de longa duraçªo, promovendo a sua reinserçªo no mercado de trabalho.

Neste contexto, os Estados-Membros deverªo prosseguir a modernizaçªo dos seus serviços pœblicos de emprego
atravØs, nomeadamente, do acompanhamento dos programas realizados, da fixaçªo de prazos bem claros e de uma
reciclagem adequada do pessoal. Os Estados-Membros deverªo igualmente estimular a cooperaçªo com outros
prestadores de serviços, de modo a imprimir maior eficÆcia à estratØgia de prevençªo e activaçªo.

Uma abordagem mais favorÆvel ao emprego: sistemas de prestaçıes, fiscalidade e formaçªo
Os sistemas fiscais, de prestaçıes e de formaçªo devem ser revistos e adaptados  nos casos em que for necessÆrio  a
fim de promoverem activamente a empregabilidade das pessoas desempregadas. AlØm disso, estes sistemas deverªo
interagir adequadamente para incentivarem o regresso ao mercado de trabalho dos indivíduos inactivos desejosos e
capazes de aceder a um emprego. Especial atençªo deverÆ ser dada à criaçªo de incentivos para que os desempregados
ou as pessoas inactivas procurem e aceitem empregos, bem como a medidas de actualizaçªo das suas competŒncias e de
reforço das oportunidades de emprego, em especial para os que conhecem maiores dificuldades.
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2. Cada Estado-Membro:
 procederÆ à reapreciaçªo e, sempre que conveniente, à reforma dos respectivos sistemas fiscais e de prestaçıes,
no sentido de contrariar o ciclo de pobreza, e criar incentivos para que os desempregados ou as pessoas inactivas
procurem e aceitem empregos, ou medidas para aumentar a sua empregabilidade e para que os empregadores
criem novos postos de trabalho;
 procurarÆ aumentar sensivelmente a proporçªo de desempregadas e pessoas inactivas que beneficiam de medidas
activas capazes de melhorar a sua empregabilidade, tendo em vista a sua efectiva integraçªo no mercado de
trabalho, e melhorarÆ os efeitos, os resultados e a relaçªo custo-eficÆcia de tais medidas;
 promoverÆ medidas para que as pessoas desempregadas e inactivas adquiram ou actualizem competŒncias,
nomeadamente em tecnologias da informaçªo e da comunicaçªo, facilitando assim o seu acesso ao mercado
de trabalho e reduzindo as inadequaçıes de competŒncias. Para tal, cada Estado-Membro fixarÆ uma meta para a
adopçªo de medidas activas que envolvam educaçªo, formaçªo ou medidas equivalentes propostas aos desempregados, visando assim atingir gradualmente a mØdia dos trŒs Estados-Membros mais avançados, e pelo menos
20 %.
Desenvolver uma política para fomentar o envelhecimento activo
Assumem-se como imperativas mudanças profundas nas atitudes sociais prevalecentes para com os trabalhadores mais
velhos, bem como uma revisªo dos sistemas fiscais e de prestaçıes, com vista a concretizar o objectivo de pleno
emprego, por forma a assegurar a equidade e a sustentabilidade a longo prazo dos regimes de segurança social e tirar o
melhor partido da experiŒncia dos trabalhadores mais velhos. A promoçªo da qualidade no trabalho deverÆ ser
considerada como um factor importante para manter em actividade os trabalhadores mais velhos.
3. Os Estados-Membros, se for caso disso em conjunto com os parceiros sociais, desenvolverªo políticas de envelhecimento activo, visando reforçar a capacidade de os trabalhadores mais velhos permanecerem mais tempo no
mercado de trabalho e intensificar os incentivos nesse sentido, nomeadamente:
 adoptando medidas positivas destinadas a manter a capacidade de trabalho e as competŒncias dos trabalhadores
mais velhos, nomeadamente num mercado de trabalho assente no conhecimento, em particular atravØs de um
acesso suficiente a acçıes de educaçªo e formaçªo, a introduzir fórmulas de trabalho flexíveis incluindo, por
exemplo, o trabalho a tempo parcial se tal for a opçªo dos trabalhadores, e aumentar a sensibilizaçªo dos
empregadores para as potencialidades destas pessoas, e
 revendo os sistemas fiscais e de prestaçıes, para reduzir os desincentivos e tornar mais aliciante a continuaçªo da
participaçªo dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho.
Desenvolver competŒncias para o novo mercado de trabalho no contexto da aprendizagem ao longo da vida
Sistemas de educaçªo e de formaçªo que funcionem eficiente e eficazmente, capazes de responder às necessidades do
mercado de trabalho, sªo elementos cruciais para o desenvolvimento de uma economia do conhecimento e para a
melhoria do nível e da qualidade do emprego. Sªo igualmente fundamentais para assegurar a aprendizagem ao longo da
vida, na medida em que facilitam a transiçªo da escola para a vida activa, lançam os alicerces de recursos humanos
produtivos, dotados de competŒncias bÆsicas e específicas, e possibilitam aos cidadªos uma adaptaçªo positiva à
mudança social e económica. O desenvolvimento de uma força de trabalho empregÆvel implica dotar as pessoas da
capacidade de aceder aos benefícios da sociedade do conhecimento e deles tirar partido, colmatar as inadequaçıes de
competŒncias e prevenir a erosªo das qualificaçıes resultante de situaçıes de desemprego, nªo-participaçªo e exclusªo
ao longo do ciclo de vida.
4. Solicita-se por conseguinte aos Estados-Membros que melhorem a qualidade dos respectivos sistemas de educaçªo e
de formaçªo, bem como dos programas escolares relevantes, atravØs nomeadamente da prestaçªo de orientaçªo
apropriada no contexto tanto da formaçªo inicial como da aprendizagem ao longo da vida, da modernizaçªo e
maior eficÆcia dos sistemas de aprendizagem e da formaçªo em actividade, e incentivem o desenvolvimento de
centros locais de aprendizagem multiusos, a fim de:
 dotar os jovens das aptidıes bÆsicas relevantes para o mercado de trabalho e necessÆrias à participaçªo na
aprendizagem ao longo da vida;
 reduzir a iliteracia dos jovens e dos adultos e reduzir substancialmente o nœmero de jovens que abandonam o
sistema escolar precocemente. DeverÆ tambØm ser prestada particular atençªo aos jovens com dificuldades de
aprendizagem e com problemas educacionais. Neste contexto, os Estados-Membros desenvolverªo medidas com
vista a reduzir para metade, atØ 2010, o nœmero de jovens entre os 18 e os 24 anos que apenas completam o
ensino secundÆrio de nível secundÆrio inferior e nªo participam em acçıes de educaçªo e formaçªo complementares;
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 promover condiçıes que facilitem um melhor acesso dos adultos, nomeadamente os que trabalham com contratos atípicos, à aprendizagem ao longo da vida, com vista ao aumento da proporçªo de adultos em idade activa
(25-64 anos) que, em qualquer momento, participam em acçıes de educaçªo e formaçªo. Os Estados-Membros
deverªo estabelecer metas para o efeito.

A fim de facilitar a mobilidade e incentivar a aprendizagem ao longo da vida, os Estados-Membros deverªo melhorar o
sistema de reconhecimento de qualificaçıes, conhecimentos e competŒncias adquiridas.

5. Os Estados-Membros visarªo desenvolver a eLearning para todos os cidadªos. Em especial, prosseguirªo os esforços
para assegurar que todas as escolas tenham acesso à internet e aos recursos multimØdia e que, atØ final de 2002 todos
os professores necessÆrios disponham das competŒncias relevantes ao uso destas tecnologias, a fim de facultar a todos
os estudantes uma vasta literacia digital.

Políticas activas para desenvolver a adequaçªo de competŒncias e empregos disponíveis e prevenir e combater os estrangulamentos
emergentes nos novos mercados de trabalho europeus
Em todos os Estados-Membros, o desemprego e a exclusªo do mercado de trabalho coexistem com escassez de
mªo-de-obra em certos sectores, ocupaçıes e regiıes. Com a melhoria da situaçªo do emprego e o ritmo acelerado
da mudança tecnológica, estes estrangulamentos estªo a tornar-se mais acentuados. A insuficiente capacidade de as
políticas activas prevenirem e combaterem a escassez de mªo-de-obra emergente prejudicarÆ a competitividade, aumentarÆ as pressıes inflacionÆrias e manterÆ o desemprego estrutural em níveis elevados. A mobilidade dos trabalhadores
deve ser facilitada e incentivada, a fim de se explorarem plenamente as potencialidades dos mercados de trabalho
europeus abertos e acessíveis.

6. Os Estados-Membros procederªo de modo a, em cooperaçªo com os parceiros sociais, acelerar os seus esforços no
sentido de identificar e prevenir estrangulamentos emergentes, em especial atravØs de:

 desenvolvimento da capacidade dos serviços de emprego para adequar as competŒncias ao mercado de trabalho;

 desenvolvimento de políticas para prevenir a escassez de competŒncias;

 promoçªo da mobilidade geogrÆfica e profissional;

 maior eficÆcia do funcionamento dos mercados de trabalho, melhorando as bases de dados sobre empregos e
oportunidades de aprendizagem, que deverªo estar interligadas a nível europeu, fazendo uso das modernas
tecnologias da informaçªo e da experiŒncia jÆ disponível à escala europeia.

Combater a discriminaçªo e promover a inclusªo social atravØs do acesso ao emprego
Sªo vÆrios os grupos e as pessoas que se defrontam com dificuldades particulares para adquirirem qualificaçıes
relevantes, acederem ao mercado de trabalho e aí permanecerem. Esta situaçªo poderÆ aumentar o risco de exclusªo.
É, pois, imperativa uma sØrie coerente de políticas para promover a inclusªo social, apoiando a inserçªo no mundo do
trabalho de grupos e indivíduos desfavorecidos, e promovendo a qualidade dos respectivos empregos. É necessÆrio evitar
a discriminaçªo no acesso ao mercado de trabalho e dentro dele.

7. Cada Estado-Membro:

 identificarÆ e combaterÆ todas as formas de discriminaçªo no acesso ao mercado de trabalho e a acçıes de
educaçªo e formaçªo;

 desenvolverÆ percursos compostos por eficazes medidas políticas preventivas e activas destinadas a promover a
inserçªo no mercado de trabalho de grupos e indivíduos em risco ou desvantagem, a fim de evitar a marginalizaçªo, a emergŒncia de «trabalhadores pobres» e o deslize para a exclusªo;

 implementarÆ medidas adequadas para satisfazer as necessidades das pessoas com deficiŒncia, das minorias
Øtnicas e dos trabalhadores migrantes no que respeita à sua integraçªo no mercado de trabalho, definindo,
quando apropriado, uma sØrie de metas nacionais neste domínio.
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II. DESENVOLVER O ESP˝RITO EMPRESARIAL E A CRIA˙ˆO DE EMPREGO
Facilitar o arranque e a gestªo das empresas
A criaçªo de novas empresas em geral e o contributo para o crescimento das pequenas e mØdias empresas (PME) em
particular constituem factores cruciais para a criaçªo de empregos e para a expansªo das oportunidades de formaçªo dos
jovens. Para promover este processo, os Estados-Membros deverªo fomentar uma maior consciŒncia empresarial na
sociedade e nos currículos escolares, criando normas e regulamentaçıes claras, estÆveis e fiÆveis e melhorando as
condiçıes para o desenvolvimento e o acesso aos mercados de capitais de risco. Os Estados-Membros deverªo tambØm
reduzir e simplificar os encargos administrativos e fiscais que pesam sobre as PME. Estas políticas deverªo contribuir
igualmente para intensificar a prevençªo do trabalho nªo declarado.
8. Os Estados-Membros deverªo dispensar especial atençªo à reduçªo sensível das despesas gerais e administrativas das
empresas, nomeadamente no momento da criaçªo e da admissªo de trabalhadores suplementares. Do mesmo modo,
aquando da concepçªo de novas regulamentaçıes, deverªo avaliar o seu impacto potencial nos encargos gerais e
administrativos suportados pelas empresas.
9. Os Estados-Membros incentivarªo o desenvolvimento da actividade independente:
 analisando, com o objectivo de os reduzir, os eventuais obstÆculos, nomeadamente os consubstanciados nos
regimes fiscais e de segurança social, à passagem à actividade independente e à criaçªo de pequenas empresas;
 promovendo acçıes de educaçªo na Ærea do espírito empresarial e do auto-emprego, serviços específicos de
apoio e formaçªo para empresÆrios e futuros empresÆrios;
 combatendo o trabalho nªo declarado e incentivando a sua transformaçªo em emprego legal, fazendo uso, em
cooperaçªo com os parceiros sociais, de todos os meios relevantes, nomeadamente medidas de regulamentaçªo,
incentivos e reforma dos sistemas fiscais e de prestaçıes.
Novas oportunidades de emprego na sociedade do conhecimento e nos serviços
Se a Uniªo Europeia pretende conseguir dar resposta ao desafio do emprego, devem ser eficazmente exploradas todas as
potenciais fontes de emprego, bem como as novas tecnologias. As empresas inovadoras devem encontrar uma envolvente de apoio, na medida em que podem dar um contributo essencial para a concretizaçªo do potencial de emprego na
sociedade do conhecimento. Sªo considerÆveis as potencialidades em termos de empregos e de mais qualidade no
trabalho, em especial no sector dos serviços. É na Ærea do ambiente que poderªo ser encontradas novas oportunidades
de inserçªo profissional para as pessoas sem especializaçªo, havendo ainda potencialidades para melhorar as competŒncias profissionais atravØs da mais rÆpida introduçªo de tecnologias ambientais avançadas. Para o efeito:
10. Os Estados-Membros eliminarªo os obstÆculos à prestaçªo de serviços e desenvolverªo condiçıes-quadro para
explorar cabalmente as potencialidades de emprego em todo o espectro do sector dos serviços, no sentido de criar
mais e melhores empregos. Em especial, hÆ que aproveitar o potencial da sociedade do conhecimento e do sector
ambiental.
Acçªo regional e local em prol do emprego
HÆ que mobilizar todos os agentes ao nível regional e local, incluindo os parceiros sociais, para executarem a EstratØgia
Europeia de Emprego, identificando o potencial local de criaçªo de postos de trabalho e reforçando as parcerias
existentes para este fim.
11. Os Estados-Membros deverªo:
 ter em conta nas suas políticas gerais de emprego, quando apropriado, a dimensªo de desenvolvimento regional;
 incentivar as autoridades locais e regionais a desenvolver estratØgias de emprego, a fim de explorar cabalmente
as possibilidades oferecidas pela criaçªo de postos de trabalho a nível local e, para o efeito, promover parcerias
com todos os agentes interessados, incluindo os representantes da sociedade civil;
 promover medidas que reforcem o desenvolvimento competitivo e a capacidade da economia social para gerar
mais empregos e aumentar a respectiva qualidade, em especial a disponibilizaçªo de bens e serviços ligados às
necessidades ainda nªo satisfeitas pelo mercado, analisando, no intuito de os reduzir, os obstÆculos a tais
medidas;
 reforçar o papel dos serviços pœblicos de emprego a todos os níveis na identificaçªo das oportunidades locais de
emprego e na melhoria do funcionamento dos mercados de trabalho locais.
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Reformas fiscais ao serviço do emprego e da formaçªo
É importante aprofundar a anÆlise do impacto no emprego da carga fiscal e tornar a fiscalidade mais favorÆvel ao
emprego, invertendo a tendŒncia de longo prazo para a sobrecarga da tributaçªo do trabalho. As reformas fiscais devem
igualmente atender à necessidade de aumentar o investimento nas pessoas, por parte das empresas, das autoridades
pœblicas e dos particulares, com vista a um impacto de mais longo prazo no emprego e na competitividade.
12. Cada Estado-Membro deverÆ:
 fixar, se necessÆrio e em funçªo do seu nível actual, um objectivo de reduçªo progressiva da carga fiscal total e,
quando apropriado, um objectivo de reduçªo progressiva da pressªo fiscal sobre o trabalho e os custos nªo
salariais, em especial sobre o emprego pouco qualificado e de baixa remuneraçªo. Estas reformas deverªo ser
empreendidas sem pôr em perigo as finanças pœblicas ou a sustentabilidade a longo prazo dos sistemas de
segurança social;
 proporcionar incentivos e eliminar os obstÆculos fiscais ao investimento em recursos humanos;
 analisar a viabilidade e a configuraçªo de fontes alternativas de receitas fiscais, por exemplo a energia ou as
emissıes poluentes, tendo em conta a experiŒncia de vÆrios Estados-Membros com reformas fiscais na Ærea do
ambiente.
III. INCENTIVAR A ADAPTABILIDADE DAS EMPRESAS E DOS SEUS TRABALHADORES
As oportunidades criadas pela economia do conhecimento e a perspectiva de melhoria do nível e da qualidade do
emprego tornam imperativa a consequente adaptaçªo da organizaçªo do trabalho e o contributo de todos os agentes,
incluindo as empresas, para a aplicaçªo da estratØgia de aprendizagem ao longo da vida, no sentido de satisfazer as
necessidades de empresas e trabalhadores.
Modernizar a organizaçªo do trabalho
Para promover a modernizaçªo da organizaçªo do trabalho e dos modelos laborais, o que contribuirÆ designadamente
para a melhoria da qualidade no trabalho, deverÆ ser desenvolvida uma sólida parceria a todos os níveis pertinentes
(europeu, nacional, sectorial, local e da empresa):
13. Convidam-se os parceiros sociais:
 a negociar e a implementar acordos a todos os níveis adequados, para modernizar a organizaçªo do trabalho,
incluindo fórmulas de trabalho flexíveis, por forma a tornar as empresas produtivas, competitivas e adaptÆveis
às mutaçıes industriais, atingindo o equilíbrio necessÆrio entre flexibilidade e segurança e aumentando a
qualidade dos empregos. Entre os temas a focar podem contar-se, designadamente, a introduçªo de novas
tecnologias, os novos modelos de organizaçªo do trabalho e ainda questıes ligadas ao tempo de trabalho,
como a anualizaçªo do tempo de trabalho, a reduçªo do horÆrio laboral, a reduçªo das horas extraordinÆrias, o
desenvolvimento do trabalho a tempo parcial, as possibilidades de interrupçªo de carreira, e as questıes de
segurança de emprego que lhes estªo associadas; e
 no contexto do processo do Luxemburgo, a dar conta, anualmente, da forma como certos aspectos da modernizaçªo da organizaçªo do trabalho foram tratados nas negociaçıes, bem como da situaçªo em termos da sua
aplicaçªo e impacto no emprego e no funcionamento dos mercados de trabalho.
14. Os Estados-Membros deverªo, sempre que se afigurar adequado, em cooperaçªo com os parceiros sociais ou com
base em acordos negociados por estes:
 rever os enquadramentos legislativos existentes e analisar propostas para a introduçªo de novas disposiçıes e
incentivos, por forma a certificarem-se de que contribuem para reduzir os obstÆculos ao emprego, facilitar a
introduçªo de uma organizaçªo do trabalho modernizada e ajudar o mercado laboral a adaptar-se à mudança
estrutural na economia;
 ao mesmo tempo, e tendo em conta o facto de o emprego assumir formas cada vez mais diversas, analisar a
oportunidade de introduzir nas respectivas legislaçıes tipos de contratos mais adaptÆveis, e assegurar que as
pessoas cujo trabalho Ø regido por contratos deste tipo beneficiam de segurança suficiente e de um melhor
estatuto profissional, compatível com as necessidades das empresas e com as aspiraçıes dos trabalhadores;
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 empreender esforços para assegurar uma melhor aplicaçªo, no local de trabalho, da legislaçªo vigente em
matØria de saœde e segurança, acelerando e reforçando a sua aplicaçªo, disponibilizando orientaçªo às empresas,
em especial as PME, no sentido de se conformarem com a legislaçªo existente, melhorando a formaçªo no
domínio da higiene e segurança no trabalho e promovendo medidas destinadas a reduzir os acidentes e as
doenças profissionais em sectores tradicionalmente de alto risco.
Apoiar a adaptabilidade das empresas enquanto componente da aprendizagem ao longo da vida
Para renovar os níveis de qualificaçªo no interior das empresas enquanto componente fundamental da aprendizagem ao
longo da vida:
15. Convidam-se os parceiros sociais a todos os níveis relevantes a, quando apropriado, celebrar acordos em matØria de
aprendizagem ao longo da vida, por forma a facilitar a adaptabilidade e a inovaçªo, em especial no domínio das
tecnologias da informaçªo e da comunicaçªo. Neste contexto, deverªo ser definidas as condiçıes para oferecer a
todos os trabalhadores oportunidades de adquirir competŒncias ligadas à sociedade da informaçªo atØ 2003.
IV. REFOR˙AR AS POL˝TICAS DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Integraçªo do objectivo da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
A fim de cumprir o objectivo da igualdade de oportunidades e alcançar as metas fixadas de aumento da taxa de emprego
das mulheres, em conformidade com as conclusıes do Conselho Europeu de Lisboa, hÆ que reforçar as políticas dos
Estados-Membros no domínio da igualdade de gØneros, devendo estas incidir em todas as condiçıes relevantes que
influenciam as decisıes das mulheres em matØria de emprego.
As mulheres continuam a debater-se com problemas específicos no acesso ao mercado de emprego, na progressªo de
carreira, nos vencimentos e na conciliaçªo entre vida profissional e familiar. É por isso importante, nomeadamente:
 assegurar o acesso das mulheres a medidas activas do mercado de trabalho, proporcionais ao nœmero de mulheres
desempregadas;
 prestar especial atençªo ao impacto no gØnero dos sistemas fiscais e de prestaçıes. Sempre que identificadas
estruturas de incentivos em matØria fiscal com efeitos negativos sobre a participaçªo das mulheres no mercado
de trabalho, estas devem ser revistas;
 atender especialmente à estrita aplicaçªo do princípio de igualdade de remuneraçªo por trabalho igual ou de igual
valor;
 dedicar especial atençªo aos entraves com que se confrontam as mulheres que pretendem criar novas empresas ou
trabalhar por conta própria;
 garantir que as mulheres possam beneficiar positivamente de formas flexíveis de organizaçªo do trabalho, numa
base voluntÆria, sem perda de qualidade do emprego;
 assegurar as condiçıes para facilitar o acesso das mulheres à aprendizagem ao longo da vida e, nomeadamente, à
formaçªo em TI.
16. Por conseguinte, os Estados-Membros adoptarªo uma abordagem que consagre a integraçªo do objectivo da
igualdade de gØneros ao executarem as Orientaçıes no âmbito dos quatro pilares:
 desenvolvendo e consolidando os sistemas de consulta com os organismos que operam na Ærea da igualdade de
gØneros;
 aplicando procedimentos de avaliaçªo do impacto no gØnero no âmbito de cada orientaçªo;
 desenvolvendo indicadores para medir os progressos alcançados em matØria de igualdade de gØneros em relaçªo
a cada orientaçªo.
A fim de avaliar de forma significativa os progressos em relaçªo a esta abordagem, Ø necessÆrio que os Estados-Membros
prevejam sistemas e procedimentos adequados para a recolha de dados e assegurem a repartiçªo dos dados consoante o
sexo nas estatísticas em matØria de emprego.
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Combater as disparidades entre homens e mulheres
Os Estados-Membros e os parceiros sociais deverªo prestar atençªo ao desequilíbrio entre a representaçªo das mulheres
e a dos homens em determinados sectores de actividade e em certas profissıes, bem como à melhoria das oportunidades
de carreira para as mulheres.
17. Os Estados-Membros deverªo, sempre que se afigurar adequado em cooperaçªo com os parceiros sociais:
 intensificar esforços no sentido de reduzir as disparidades entre as taxas de desemprego das mulheres e dos
homens, apoiando activamente um aumento do emprego das mulheres, e considerar a hipótese de definir metas
nacionais, em conformidade com os objectivos fixados nas conclusıes do Conselho Europeu de Lisboa;
 tomar medidas para alcançar uma representaçªo equilibrada de mulheres e homens em todos os sectores e
profissıes;
 adoptar uma estratØgia multifacetada para chegar à igualdade de remuneraçªo entre homens e mulheres nos
sectores pœblico e privado e considerar a fixaçªo de objectivos, para acabar com as disparidades salariais. Uma
estratØgia desta natureza poderia incluir, designadamente, uma revisªo dos sistemas de classificaçªo profissional
e de remuneraçªo, com vista a eliminar as desigualdades entre homens e mulheres, melhorando os sistemas de
apuramento estatístico e de acompanhamento, a sensibilizaçªo e a transparŒncia no que se refere às disparidades
salariais;
 considerar um maior recurso a medidas de promoçªo das mulheres, a fim de reduzir as disparidades entre os
gØneros.
Conciliar vida profissional e vida familiar
As políticas em matØria de interrupçªo de carreira, licença parental e trabalho a tempo parcial, bem como as fórmulas
de trabalho flexíveis que sirvam tanto os interesses dos empregados como dos empregadores, revestem-se de especial
importância para homens e mulheres. A aplicaçªo prÆtica das diversas directivas e acordos dos parceiros sociais nesta
matØria deveria ser acelerada e acompanhada regularmente. É necessÆrio dispor, em nœmero suficiente, de serviços de
qualidade na Ærea do acolhimento de crianças e da prestaçªo de cuidados a outras pessoas dependentes, a fim de
favorecer a entrada e a manutençªo das mulheres e dos homens no mercado de trabalho. Em relaçªo a este aspecto, Ø
fundamental a partilha das responsabilidades familiares. Pode igualmente dar-se o caso de os trabalhadores que regressam ao mercado de trabalho após uma interrupçªo de actividade revelarem competŒncias obsoletas e conhecerem
dificuldades em aceder à formaçªo. A reinserçªo de homens e mulheres no mercado de trabalho após uma ausŒncia
deverÆ, pois, ser facilitada. A fim de reforçar a igualdade de oportunidades:
18. Os Estados-Membros e os parceiros sociais:
 conceberªo, porªo em prÆtica e promoverªo políticas favorÆveis à família, incluindo serviços de acolhimento de
crianças e de prestaçªo de cuidados de qualidade, acessíveis e a preços módicos, bem como regimes de licença
parental ou de outro tipo;
 considerarªo a definiçªo de uma meta nacional, consentânea com a respectiva situaçªo, no sentido de aumentar
a disponibilidade de serviços de acolhimento de crianças e de cuidados a outros dependentes;
 prestarªo especial atençªo ao caso das mulheres  e dos homens  que pretendem reintegrar a vida activa
remunerada após um período de ausŒncia e, para tal, analisarªo os meios de suprimir progressivamente os
obstÆculos a essa reinserçªo.
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às promoçıes de vendas
no mercado interno
(2002/C 75 E/02)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 546 final  2001/0227(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 4 de Outubro de 2001)
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 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Considerando o seguinte:
(1) Em conformidade com o n.o 2 do artigo 14.o do Tratado
CE, o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras internas no qual a livre circulaçªo das mercadorias e
dos serviços e a liberdade de estabelecimento sªo asseguradas; o desenvolvimento da utilizaçªo e a comunicaçªo
comercial das promoçıes de vendas dentro do espaço sem
fronteiras internas Ø vital para promover o desenvolvimento das actividades transfronteiras;
(2) A utilizaçªo e a comunicaçªo das promoçıes de vendas
sªo essenciais para o crescimento e desenvolvimento de
todas as empresas da Comunidade, sendo particularmente
importantes para as pequenas e mØdias empresas, que
contam com prÆticas abordÆveis como essas para incentivar com os correspondentes estímulos e respostas o desenvolvimento das suas actividades transfronteiras. Por
conseguinte, essas promoçıes estimulam a competitividade da economia europeia, permitindo assim aos consumidores dispor de um leque de escolhas mais alargado e
de preços mais competitivos;
(3) O direito comunitÆrio e as características da ordem jurídica comunitÆria sªo fundamentais para permitir aos cidadªos e operadores europeus tirar plenamente partido,
sem consideraçªo de fronteiras, das oportunidades oferecidas pela utilizaçªo e comunicaçªo das promoçıes de
vendas. Assim, o presente regulamento tem por objectivo
assegurar um nível elevado de integraçªo jurídica comunitÆria, por forma a estabelecer um espaço real sem fronteiras internas para a utilizaçªo e comunicaçªo das promoçıes de vendas;
(4) A utilizaçªo e a comunicaçªo das promoçıes de vendas
na Comunidade sªo prejudicadas por vÆrios obstÆculos
jurídicos, jÆ identificados (1), ao bom funcionamento do
mercado interno; esses obstÆculos tornam menos atractivo
o exercício da liberdade de estabelecimento e da livre
(1) Livro Verde sobre «Comunicaçªo comercial no Mercado Interno»:
COM(96) 192 final de 18 de Maio de 1996.

prestaçªo de serviços e decorrem das divergŒncias na legislaçªo e da incerteza jurídica dos regimes nacionais
aplicÆveis à utilizaçªo e comunicaçªo das promoçıes de
vendas. A definiçªo relativamente estrita de um conjunto
de regras sobre as promoçıes de vendas estÆ a criar uma
multiplicidade de barreiras ao mercado interno que afectam um vasto nœmero de empresas. A remoçªo destas
barreiras virÆ facilitar a livre circulaçªo de mercadorias
associadas com as promoçıes de vendas;
(5) Na ausŒncia de regras uniformes à escala comunitÆria, os
obstÆculos aos serviços e aos produtos transfronteiras ou
à liberdade de estabelecimento poderªo justificar-se à luz
da jurisprudŒncia do Tribunal de Justiça, desde que pretendam proteger objectivos reconhecidos de interesse pœblico e sejam proporcionais aos mesmos. À luz dos objectivos comunitÆrios, das medidas definidas no Tratado
relativamente a livre circulaçªo, do direito derivado comunitÆrio, e em conformidade com a política da Comissªo
em matØria de comunicaçªo comercial (2), esses obstÆculos
apenas podem ser eliminados atravØs da criaçªo de regras
uniformes a nível comunitÆrio e da clarificaçªo de certos
conceitos jurídicos igualmente a nível comunitÆrio, na
medida necessÆria ao bom funcionamento do mercado
interno. Foram identificadas certas restriçıes que precisam
de ser substituídas por outras menos limitativas; as restantes restriçıes referentes à utilizaçªo e comunicaçªo das
promoçıes de vendas deverªo ser submetidas ao princípio
do reconhecimento mœtuo da legislaçªo nacional;
(6) Dada a natureza específica dos problemas a resolver, nomeadamente a necessidade de abordar, de forma muito
orientada, um pequeno nœmero de questıes que afectam
uma ampla variedade de serviços, verifica-se a necessidade
de definir, por meio de um regulamento, alguns requisitos
comunitÆrios precisos, incondicionais e uniformes. A utilizaçªo de um regulamento reforça a segurança jurídica,
em especial para os clientes e para as pequenas e mØdias
empresas;
(7) O presente regulamento abrange concursos ou jogos promocionais cujo objectivo Ø encorajar a venda de produtos
ou serviços, com excepçªo das actividades relacionadas
com jogos a dinheiro, e em que qualquer eventual pagamento serve apenas para adquirir os produtos ou serviços
promovidos. Por conseguinte, as actividades relacionadas
com os jogos a dinheiro, tais como os jogos de azar, as
lotarias e as transacçıes que envolvam apostas, que implicam arriscar uma quantia em dinheiro, sªo excluídos
do seu âmbito de aplicaçªo;
(2) «Seguimento do Livro Verde sobre a Comunicaçªo Comercial no
Mercado Interno»  Comunicaçªo da Comissªo COM(1998) 121
final de 4 de Março de 1998 (nªo existe versªo portuguesa).
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(8) Ao tratar destas questıes específicas identificadas, que
suscitam problemas no âmbito do mercado interno, o
presente regulamento Ø inteiramente coerente com a necessidade de respeitar o princípio da subsidariedade, conforme definido no artigo 5.o do Tratado. Em conformidade com o princípio da proporcionalidade e com a política da Comissªo em matØria de comunicaçªo comercial
 a qual, atravØs do trabalho do grupo de peritos em
comunicaçªo comercial, tentou aplicar este princípio de
forma tªo transparente e precisa quanto possível , as
medidas previstas no presente regulamento estªo estritamente limitadas ao mínimo necessÆrio para alcançar o
objectivo do bom funcionamento do mercado interno;
sempre que sejam necessÆrias medidas a nível comunitÆrio, e por forma a garantir a existŒncia de um espaço
verdadeiramente sem fronteiras internas para as promoçıes de vendas, o regulamento deve assegurar um elevado
nível de protecçªo dos objectivos de interesse geral, nomeadamente a protecçªo dos menores, a defesa do consumidor e, nesse contexto, garantir prÆticas comerciais
leais e a protecçªo da saœde pœblica;

(9) O presente regulamento complementa o acervo comunitÆrio aplicÆvel à utilizaçªo e comunicaçªo das promoçıes
de vendas, que abrange, nomeadamente, a Directiva
84/450/CEE do Conselho relativa à aproximaçªo das disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros em matØria de publicidade enganosa (1);
a Directiva 89/552/CEE do Conselho relativa ao exercício
de actividades de radiodifusªo televisiva (2); a Directiva
92/59/CEE do Conselho relativa à segurança geral dos
produtos (3); a Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa à protecçªo das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulaçªo desses dados (4); a Directiva 97/66/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao tratamento
de dados pessoais e à protecçªo da privacidade no sector
das telecomunicaçıes (5); a Directiva 98/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à defesa dos consumidores em matØria de indicaçıes dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores (6); a Directiva
98/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
às acçıes inibitórias em matØria de protecçªo dos interesses dos consumidores (7); a Directiva 92/28/CEE do Conselho relativa à publicidade dos medicamentos para uso
humano (8); a Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas (9); a
Recomendaçªo do Conselho «Consumo de Ælcool por
(1) JO L 250 de 19.9.1984, p. 17. Directiva alterada pela Directiva
97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 290 de
23.10.1997, p. 18).
(2) JO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva alterada pela Directiva
97/36/CE (JO L 202 de 30.7.1997, p. 60).
(3) JO L 228 de 11.8.1992, p. 24.
(4) JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(5) JO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
(6) JO L 80 de 18.3.1998, p. 27.
(7) JO L 166 de 11.6.1998, p. 51. Directiva alterada pela Directiva
2000/31/CE (JO L 178 de 17.2.2000, p. 1).
(8) JO L 113 de 30.4.1992, p. 13.
(9) JO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
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crianças e adolescentes» (10); e a Directiva 2000/31/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao comØrcio
electrónico (11);

(10) Para efeitos de aplicaçªo, o presente regulamento estÆ
directa e complementarmente ligado à Directiva
84/450/CEE do Conselho; o nªo cumprimento dos requisitos de informaçªo do presente regulamento serÆ considerado como uma violaçªo da proibiçªo de publicidade
enganosa estabelecida pela Directiva 84/450/CEE do Conselho;

(11) O presente regulamento prevŒ um elevado nível de defesa
do consumidor, a fim de aumentar a confiança no mercado interno em matØria de promoçıes de vendas, estabelecendo um certo nœmero de requisitos de informaçªo;
estas disposiçıes garantem que as comunicaçıes comerciais relativas às promoçıes de vendas sªo transparentes e
que um indivíduo interessado numa promoçªo de vendas
comunicada poderÆ facilmente obter toda a informaçªo
pertinente anunciada nessa comunicaçªo. Em virtude da
necessidade de proteger os menores e a saœde pœblica,
submete igualmente a utilizaçªo e a comunicaçªo comercial das promoçıes de vendas a algumas proibiçıes orientadas harmonizadas e a restriçıes específicas;

(12) A protecçªo acrescida proporcionada pelo regulamento
graças ao estabelecimento destas regras uniformes possibilita a eliminaçªo de certas proibiçıes ou restriçıes nacionais, necessÆria para suprimir as barreiras ao estabelecimento e à exportaçªo de serviços, assim como das substanciais distorçıes da concorrŒncia daí decorrentes; outras
barreiras transfronteiras à utilizaçªo e comunicaçªo comercial das promoçıes de vendas ficam sujeitas à aplicaçªo do princípio do reconhecimento mœtuo da legislaçªo nacional. A nível nacional, apenas estªo sujeitos
ao reconhecimento mœtuo os requisitos relativos à utilizaçªo das promoçıes de vendas ou as referŒncias a estas
nas comunicaçıes comerciais, e nªo os requisitos gerais
relativos à publicidade, como os que se relacionam com
alegaçıes em matØria de saœde e de Øtica, publicidade a
certos produtos e serviços e outras prÆticas de marketing;

(13) A fim de proteger a saœde física das crianças e de acordo
com a Directiva 92/59/CEE, o presente regulamento nªo
permite que os promotores das ofertas gratuitas ou brindes enviem produtos promocionais a crianças sem consentimento prØvio verificÆvel, a menos que aqueles possam garantir que, em virtude das respectivas qualidades
intrínsecas ou da embalagem (nomeadamente por esta nªo
representar perigo para as crianças) os produtos enviados
nªo sªo prejudiciais para a saœde física das crianças;
(10) COM(2000) 736 final.
(11) JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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(14) Em virtude de ser reconhecidamente necessÆrio, por razıes de saœde pœblica, evitar incitar as crianças e os adolescentes a consumir bebidas alcoólicas; dado o objectivo
que subjaz à utilizaçªo das promoçıes de vendas  incentivar o consumo dos produtos e serviços promovidos
, o presente regulamento proíbe a oferta de bebidas
alcoólicas gratuitas enquanto ofertas promocionais a menores;

(15) A comunicaçªo comercial das promoçıes de vendas relativamente aos produtos do tabaco e as respectivas restriçıes sªo contempladas na proposta de directiva em matØria de publicidade e patrocínio aos produtos do tabaco (1);

(16) O presente regulamento impıe certas obrigaçıes aos promotores para garantir que, caso estes violem as obrigaçıes
em matØria de utilizaçªo e comunicaçªo das promoçıes
de vendas, os queixosos possam identificar o promotor e
ter acesso facilitado a mecanismos internos de resoluçªo
de litígios; as disposiçıes do presente regulamento visam
igualmente incentivar as melhores prÆticas no domínio
dos sistemas internos de tratamento de queixas dos clientes e promover e facilitar o acesso a mecanismos extrajudiciais abordÆveis de resoluçªo de litígios,

 as comunicaçıes relativas aos produtos, serviços ou à
imagem da empresa, organizaçªo ou pessoa compiladas
de forma independente, particularmente quando essa
compilaçªo for desprovida de consideraçıes financeiras;
b) «promoçªo de vendas»: um desconto, uma oferta gratuita,
um brinde ou uma oportunidade de participar num concurso ou jogo promocional;
c) «promotor»: o utilizador de uma promoçªo de vendas, ou
seja, a empresa, organizaçªo ou pessoa por quem ou em
nome de quem uma promoçªo de vendas Ø empreendida;
d) «cliente»: a empresa, organizaçªo ou pessoa que adquire o
produto ou serviço promovido pelo promotor;
e) «desconto»: a oferta temporÆria de:
 uma reduçªo de preço;
 uma quantidade adicional do mesmo produto ou serviço adquirido que Ø oferecida sem qualquer custo adicional para o comprador;
 um cupªo ou voucher que permite ao comprador de
um produto ou serviço obter uma reduçªo no preço de
um produto ou serviço idŒntico numa compra posterior;

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

f)

Objecto
O presente regulamento estabelece regras relativas à utilizaçªo
e comunicaçªo comercial das promoçıes de vendas, com o
propósito de garantir o bom funcionamento do mercado interno.

Artigo 2.o
Definiçıes
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

a) «comunicaçªo comercial»: qualquer forma de comunicaçªo
concebida para promover, directa ou indirectamente, os
produtos, os serviços ou a imagem de uma empresa, organizaçªo ou pessoa que desenvolva uma actividade comercial, industrial ou artesanal ou que exerça uma profissªo
regulamentada. Nªo constituem comunicaçıes comerciais:

 as informaçıes que permitam um acesso directo à actividade da empresa, organizaçªo ou pessoa, nomeadamente um nome de domínio ou endereço de correio
electrónico; e
(1) COM(2001) 283 final.
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«oferta gratuita»: a oferta temporÆria do fornecimento ou
prestaçªo gratuitos de um produto ou serviço sem obrigaçªo de compra de um produto ou serviço do mesmo
tipo;

g) «brinde»: a oferta temporÆria do fornecimento ou prestaçªo
de um produto ou serviço de tipo nªo idŒntico ao produto
ou serviço com o qual Ø oferecido para compra;
h) «concurso promocional»: a oferta temporÆria para participar num concurso que pode estar sujeita à obrigaçªo de
compra prØvia de um produto ou serviço, no qual o vencedor Ø determinado principalmente pela sua capacidade;
i)

«jogo promocional»: a oferta temporÆria para participar
num jogo no qual o vencedor Ø determinado principalmente pelo acaso, nªo sendo exigido qualquer pagamento
para participar e no qual a participaçªo pode estar sujeita a
uma obrigaçªo de compra prØvia. Tais jogos promocionais
nªo poderªo incluir actividades relacionadas com jogos a
dinheiro, que implicam um aposta com valor monetÆrio
em jogos de azar, incluindo lotarias e outras transacçıes
que envolvam apostas.

j)

«criança»: indivíduo de idade inferior a 14 anos;

k) «bebidas alcoólicas»: bebidas alcoólicas na acepçªo dos artigos 2.o, 8.o, 12.o, 17.o e 19.o da Directiva 92/83/CEE;
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«proibiçªo geral da utilizaçªo e comunicaçªo comercial de
uma promoçªo de vendas»: uma proibiçªo que nªo Ø específica a um tipo particular de produto ou serviço promovidos;

m) «organismo regulador nªo-pœblico»: uma organizaçªo ou
associaçªo nªo governada pelo direito pœblico, que exerce
a sua autonomia jurídica para regular de forma colectiva
actividades económicas; e
n) «venda abaixo do custo»: um desconto que consiste na
venda de um produto ou serviço a um preço inferior ao
preço líquido facturado, incluindo transporte, seguros ou
outros custos de entrega, bem como impostos.

prØvio verificÆvel da pessoa a quem incumbe a guarda legal
dessa criança.
2.
O promotor nªo pode fornecer directamente a uma
criança uma oferta gratuita ou um brinde, se com isso puder
prejudicar a saœde física da mesma.
3.
O promotor nªo pode fornecer ofertas gratuitas que consistam em bebidas alcoólicas a pessoas de idade inferior a 18
anos.
Artigo 6.o
Resoluçªo de litígios

Artigo 3.o
Utilizaçªo e comunicaçªo comercial das promoçıes de
vendas
1.
Os Estados-Membros ou organismos reguladores nªo-pœblicos nªo imporªo:
 proibiçıes gerais à utilizaçªo ou comunicaçªo comercial de
uma promoçªo de vendas, a menos que tal seja exigido
pelo direito comunitÆrio;
 limites ao valor de uma promoçªo de vendas, à excepçªo
dos descontos em livros;
 proibiçıes a descontos que precedam os saldos sazonais;
 a obtençªo de uma autorizaçªo prØvia, ou qualquer exigŒncia com efeito equivalente, para a utilizaçªo ou comunicaçªo comercial de uma promoçªo de vendas.
2.
Os Estados-Membros ou organismos reguladores nªo-pœblicos nªo restringirªo a livre prestaçªo de serviços nem a livre
circulaçªo de mercadorias que beneficiem da utilizaçªo das
promoçıes de vendas, por motivos da utilizaçªo das promoçıes de vendas e referŒncias a estas em comunicaçıes comerciais.
Artigo 4.o
Informaçıes a fornecer relativamente às promoçıes de
vendas
Para alØm de outros requisitos em matØria de informaçªo que
derivam do direito comunitÆrio, o promotor deverÆ assegurar-se de que a comunicaçªo comercial de uma promoçªo de
vendas cumpre os requisitos definidos no anexo do presente
regulamento. Todas os requisitos em matØria de informaçªo
expostos no anexo serªo fornecidos de forma clara e inequívoca. A informaçªo que o promotor Ø obrigado a conceder ao
cliente se assim lhe for solicitado, deve estar disponível na
altura do lançamento da promoçªo de vendas em questªo.
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1.
O promotor fornecerÆ, a pedido de um tribunal ou autoridade administrativa, provas da exactidªo da informaçªo
referida no artigo 4.o
2.
O promotor fornecerÆ, gratuitamente, um endereço para
o qual as queixas lhe possam ser enviadas. Sempre que o
promotor disponibilizar um serviço de consulta telefónico associado a uma determinada promoçªo de vendas, deve certificar-se de que Ø facultado gratuitamente e beneficia de recursos
adequados ao seu funcionamento.
3.
O promotor responderÆ a uma queixa inicial relacionada
com uma promoçªo de vendas no prazo de seis semanas após
a recepçªo dessa queixa. A queixa inicial e a respectiva resposta
serªo apresentadas por escrito, incluindo por meios electrónicos. A resposta deverÆ ser redigida na língua em que a comunicaçªo comercial da promoçªo de vendas estiver redigida.
4.

O promotor deve:

 indicar na comunicaçªo comercial relativa à promoçªo de
vendas qualquer mecanismo extrajudicial de resoluçªo de
litígios ou código de conduta que tenha aceite; e
 disponibilizar, se tal lhe for solicitado, informaçªo referente
a esse mecanismo de resoluçªo de litígios ou código de
conduta.
Artigo 7.o
ClÆusula de revisªo
Antes do final de [. . .], a Comissªo apresentarÆ ao Parlamento
Europeu e ao Conselho um relatório pormenorizado sobre a
aplicaçªo do regulamento, acompanhado, se necessÆrio, de uma
proposta para a sua revisªo.
Artigo 8.o

Artigo 5.o
Protecçªo das crianças e adolescentes

O presente regulamento entra em vigor no [. . .] dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

1.
O promotor que efectue uma promoçªo de vendas nªo
recolherÆ dados pessoais de uma criança sem o consentimento

O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO
INFORMA˙ÕES A FORNECER RELATIVAMENTE À UTILIZA˙ˆO E COMUNICA˙ˆO COMERCIAL DAS
PROMO˙ÕES DE VENDAS
1.

TODAS AS PROMO˙ÕES DE VENDAS

1.1. Informaçıes a fornecer na comunicaçªo comercial:
 indicaçªo do desconto, oferta gratuita, brinde, concurso promocional ou jogo promocional;
 preço (incluindo impostos) do produto ou serviço promovido e quaisquer custos adicionais associados a
transporte, entrega ou porte;
 identidade do promotor;
 duraçªo da oferta, compreendendo as datas de início e de fim; e
 nos casos em que a oferta estiver sujeita a condiçıes, indicaçªo do local onde essas condiçıes ou qualquer
outra informaçªo podem ser obtidas.
1.2. Informaçıes a disponibilizar, mediante pedido, nªo dependentes da compra do produto ou serviço em
promoçªo:
 o nome e o endereço geogrÆfico do promotor; e
 as condiçıes relevantes para a promoçªo de vendas.
2.

DESCONTOS

2.1. Informaçıes a fornecer na comunicaçªo comercial:
 o montante exacto do desconto, representado percentualmente ou como custo unitÆrio; e
 uma indicaçªo de uma venda abaixo do custo.
2.2. Informaçıes a disponibilizar, mediante pedido, nªo dependentes da compra do produto ou serviço em
promoçªo:
 quaisquer condiçıes ou restriçıes aplicÆveis ao desconto; e
 o preço anterior do produto ou serviço promovido e o período (incluindo datas) durante o qual foi aplicado.
2.3. Informaçıes a fornecer num cupªo ou voucher:
 o valor em dinheiro do cupªo ou voucher;
 quaisquer restriçıes à sua utilizaçªo, incluindo o prazo de validade; e
 os produtos ou serviços contra os quais o cupªo ou voucher pode ser trocado.
2.4. Informaçıes a disponibilizar, mediante pedido, por um fabricante ou prestador de serviços a quem tenham
sido adquiridos produtos ou serviços:
 informaçıes relativas a uma venda abaixo do custo, em conformidade com acordos contratuais prØvios.
3.

OFERTAS GRATUITAS E BRINDES

3.1. Informaçıes a fornecer na comunicaçªo comercial:
 o valor real da oferta gratuita ou brinde; e
 quaisquer custos associados à obtençªo da oferta gratuita ou brinde.
3.2. Informaçıes a disponibilizar, mediante pedido, nªo dependentes da compra do produto ou serviço em
promoçªo:
 quaisquer condiçıes ou restriçıes aplicÆveis à oferta gratuita ou brinde.
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CONCURSOS PROMOCIONAIS E JOGOS PROMOCIONAIS

4.1. Informaçıes a fornecer na comunicaçªo comercial:
 valor e natureza do prØmio;
 data-limite para a recepçªo de candidaturas;
 quaisquer restriçıes geogrÆficas ou pessoais, como localizaçªo ou idade;
 quaisquer exigŒncias de apresentaçªo de prova de compra;
 necessidade de obter a autorizaçªo de um adulto ou empregador para participar;
 quaisquer custos associados à participaçªo no concurso promocional ou jogo promocional, para alØm da
compra do produto ou serviço em promoçªo, e
 no caso de um jogo promocional, as possibilidades reais ou estimadas de ganhar o prØmio.
4.2. Informaçıes a disponibilizar, mediante pedido, nªo dependentes da compra do produto ou serviço em
promoçªo:
 quaisquer condiçıes aplicÆveis ao concurso ou jogo promocional, incluindo quaisquer restriçıes às candidaturas ou prØmios;
 o nœmero de prØmios que pode ser ganho e o nœmero de prØmios de qualquer tipo, se estiver em jogo mais do
que um tipo de prØmio;
 as regras de participaçªo e de atribuiçªo dos prØmios;
 se hÆ possibilidade de substituir os prØmios por dinheiro;
 os critØrios de avaliaçªo das candidaturas;
 o processo de selecçªo para a atribuiçªo dos prØmios e a composiçªo do jœri, se a selecçªo for efectuada desta
forma;
 a data dos resultados e a forma na qual serªo anunciados;
 os meios pelos quais os prØmios podem ser entregues ou levantados e quaisquer custos associados;
 o prazo para o levantamento dos prØmios;
 quaisquer intençıes de utilizar os vencedores em publicidade posterior e respectivas condiçıes; e
 recolha de dados relativos às candidaturas que ganharam prØmios sujeita ao consentimento dos vencedores, e
regras em matØria de protecçªo de dados.
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Proposta de decisªo do Conselho relativa à aprovaçªo, em nome da Comunidade Europeia, do
Protocolo de Quioto da Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as Alteraçıes ClimÆticas e ao
cumprimento conjunto dos respectivos compromissos
(2002/C 75 E/03)
COM(2001) 579 final  2001/0248(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 23 de Outubro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 174.o, conjugado com
o n.o 2, primeira frase do primeiro parÆgrafo, e o n.o 3, primeiro parÆgrafo, do seu artigo 300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Considerando o seguinte:
(1) O fim da Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as
Alteraçıes ClimÆticas (designada a «Convençªo»), que foi
aprovada em nome da Comunidade pela Decisªo
94/69/CE do Conselho, de 15 de Dezembro de 1993,
relativa à celebraçªo da Convençªo-Quadro das Naçıes
Unidas relativa às Alteraçıes ClimÆticas (1), Ø o de permitir
a estabilizaçªo das concentraçıes de gases com efeito de
estufa na atmosfera a um nível que evite uma interferŒncia
antropogØnica perigosa no sistema climÆtico.
(2) A ConferŒncia das Partes na Convençªo, na sua primeira
sessªo, concluiu que o compromisso dos países desenvolvidos de regredir, individual ou conjuntamente, atØ ao ano
2000, para os níveis de 1990, quanto às emissıes de
dióxido de carbono e de outros gases com efeito de estufa
nªo abrangidos pelo Protocolo de Montreal da Convençªo
para a Protecçªo da Camada de Ozono, era inadequado
para atingir o objectivo a longo prazo da Convençªo de
evitar uma interferŒncia antropomórfica perigosa no sistema climÆtico, pelo que acordou dar início a um processo destinado a permitir tomar as medidas adequadas
para o período após o ano 2000, atravØs da adopçªo de
um protocolo ou de outro instrumento jurídico apropriado (2).

(4) A ConferŒncia das Partes na Convençªo, na sua quarta
sessªo, decidiu adoptar o Plano de Acçªo de Buenos Aires,
a fim de chegar a acordo sobre a aplicaçªo de elementos-chave do Protocolo na sexta sessªo da ConferŒncia (4).

(5) Os elementos essenciais para a execuçªo do Plano de
Acçªo de Buenos Aires foram acordados por consenso
na ConferŒncia das Partes, na sua sexta sessªo, retomada
em Bona, de 19 a 27 de Julho de 2001 (5).

(6) Nos termos do artigo 24.o, o Protocolo estÆ aberto para
ratificaçªo, aceitaçªo ou aprovaçªo por Estados e pelas
organizaçıes regionais de integraçªo económica que o
tenham subscrito.

(7) O Protocolo prevŒ, nos termos do artigo 4.o, que as Partes
podem cumprir os seus compromissos, estabelecidos no
artigo 3.o, em conjunto, no âmbito e juntamente com
uma organizaçªo regional de integraçªo económica.

(8) Por ocasiªo da assinatura do Protocolo em Nova Iorque,
em 29 de Abril de 1998, a Comunidade declarou que ela
própria e os seus Estados-Membros cumpririam em conjunto os seus compromissos respectivos nos termos do
n.o 1 do artigo 3.o do Protocolo, de acordo com o estabelecido no seu artigo 4.o.

(3) Desse processo resultou a adopçªo, em 11 de Dezembro
de 1997 (3), do Protocolo de Quioto da Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as Alteraçıes ClimÆticas (o
«Protocolo»).

(9) O Conselho acordou nas contribuiçıes de cada Estado-Membro para o compromisso global de reduçªo de emissıes da Comunidade nas suas Conclusıes de 16 de Junho
de 1998 (6). Essas contribuiçıes sªo diferenciadas a fim de
ter em conta as expectativas de crescimento económico, a
combinaçªo de energias e a estrutura industrial dos respectivos Estados-Membros. O Conselho decidiu tambØm
que os termos do acordo seriam incluídos na Decisªo
do Conselho relativa à aprovaçªo do Protocolo de Quioto
pela Comunidade. O n.o 2 do artigo 4.o do Protocolo
estabelece que a Comunidade e os seus Estados-Membros
devem notificar o Secretariado dos termos do referido
acordo, na data de depósito dos seus instrumentos de
ratificaçªo ou aprovaçªo. Os Estados-Membros devem tomar as medidas que permitam à Comunidade cumprir
com os seus deveres nos termos do Protocolo.

(1) JO L 33 de 7.2.1994, p. 11.
(2) Decisªo1/CP.1, «Mandato de Berlim: Verificaçªo da adequaçªo do n.o
2, alíneas a) e b), do artigo 4.o da Convençªo, incluindo propostas
relativas a um protocolo e a decisıes sobre o seu seguimento».
(3) Decisªo 1/CP.3 «Adopçªo do Protocolo de Quioto da Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as Alteraçıes ClimÆticas».

(4) Decisªo I/CP.4 «Plano de Acçªo de Buenos Aires».
(5) Decisªo 5/CP.6 «Implementaçªo do Plano de Acçªo de Buenos
Aires».
(6) Doc. 9702/98, de 19 de Junho de 1998, do Conselho da Uniªo
Europeia que reflecte os resultados da sessªo do Conselho «Ambiente» de 16 e 17 de Junho de 1998, Anexo I.
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(10) As emissıes do ano de referŒncia da Comunidade e dos
seus Estados-Membros nªo serªo estabelecidas de forma
definitiva antes da entrada em vigor do Protocolo. Uma
vez estabelecidas definitivamente as emissıes do ano de
referŒncia e o mais tardar atØ ao início do período de
cumprimento, a Comunidade e os seus Estados-Membros
determinarªo esses níveis de emissıes em termos de toneladas de equivalente dióxido de carbono, nos termos do
processo referido no artigo 8.o da Decisªo 93/389/CEE do
Conselho, de 24 de Junho de 1993, relativa a um mecanismo de vigilância das emissıes comunitÆrias de CO2 e
de outros gases responsÆveis pelo efeito de estufa na Comunidade (1), com as alteraçıes introduzidas pela Decisªo
99/296/CE (2).
(11) O Conselho Europeu de Gotemburgo, de 15 e 16 de
Junho de 2001, reafirmou a determinaçªo da Comunidade
e dos Estados-Membros de cumprirem os seus compromissos nos termos do Protocolo e declarou que a Comissªo prepararia uma proposta de ratificaçªo antes do
final de 2001, permitindo à Comunidade e aos seus Estados-Membros satisfazer o compromisso de ratificaçªo rÆpida do Protocolo,
ADOPTOU A PRESENTE DECISˆO:

Artigo 1.o
É aprovado, em nome da Comunidade Europeia, o Protocolo
de Quioto da Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as
Alteraçıes ClimÆticas (o «Protocolo»), assinado em 29 de Abril
de 1998 em Nova Iorque.
O texto do Protocolo figura no Anexo I.
Artigo 2.o
A Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros cumprirªo
conjuntamente os seus compromissos, nos termos do n.o 1 do
artigo 3.o do Protocolo de Quioto, de acordo com o estatuído
no artigo 4.o.
Os respectivos níveis de emissªo atribuídos à Comunidade Europeia e a cada um dos Estados-Membros no primeiro período
de compromissos quantificados de limitaçªo ou reduçªo das
emissıes, de 2008 a 2012, sªo fixados no Anexo II.
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias a fim de
cumprirem os níveis de emissªo fixados no Anexo II.
Artigo 3.o
Os níveis de emissªo fixados no Anexo II serªo determinados
em termos de toneladas de equivalente dióxido de carbono, na

(1) JO L 167 de 9.7.1993, p. 31.
(2) JO L 117 de 5.5.1999, p. 35.
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sequŒncia do estabelecimento de quantidades definitivas de
emissıes no ano de referŒncia e, o mais tardar, em 31 de
Dezembro de 2007, de acordo com o processo referido no
artigo 8.o da Decisªo 93/389/CEE, tomando em consideraçªo
metodologias científicas sólidas para cÆlculo da quantidade inicial atribuída, desenvolvidas no quadro da Convençªo e do
Protocolo, e, nomeadamente, nos termos dos n.os 3 e 4 do
artigo 3.o do Protocolo.
Artigo 4.o
1.
O Presidente do Conselho Ø autorizado a designar a pessoa ou pessoas com poderes para notificar, em nome da Comunidade Europeia, a presente Decisªo ao Secretariado da
Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as Alteraçıes ClimÆticas, nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do Protocolo.
2.
O Presidente do Conselho Ø autorizado a designar a pessoa ou pessoas com poderes para depositar, na mesma data de
notificaçªo prevista no n.o 1, o instrumento de aprovaçªo na
Secretaria-Geral das Naçıes Unidas, nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 24.o do Protocolo, significando o consentimento da Comunidade ao comprometimento referido.
3.
O Presidente do Conselho Ø autorizado a designar a
pessoa ou pessoas com poderes para depositar, na mesma
data de notificaçªo prevista no n.o 1, a declaraçªo de competŒncia constante do Anexo III, nos termos do disposto no n.o 3
do artigo 24.o do Protocolo.
Artigo 5.o
1.
Os Estados-Membros
para permitir o depósito,
mente e o mais tardar atØ
mentos de ratificaçªo ou
Estados-Membros.

tomarªo as medidas necessÆrias
tanto quanto possível simultanea14 de Junho de 2002, dos instruaprovaçªo da Comunidade e dos

2.
Os Estados-Membros informarªo a Comissªo, o mais tardar atØ 12 de Abril de 2002, da sua decisªo de ratificar ou
aprovar o Protocolo ou, consoante as circunstâncias, da data
provÆvel do termo dos respectivos procedimentos. A Comissªo
escolherÆ, em cooperaçªo com os Estados-Membros, a data de
depósito dos instrumentos de ratificaçªo ou aprovaçªo simultaneamente.
Artigo 6.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente Decisªo.
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ANEXO I

PROTOCOLO DE QUIOTO À CONVEN˙ˆO-QUADRO DAS NA˙ÕES UNIDAS SOBRE AS ALTERA˙ÕES
CLIM`TICAS
AS PARTES DO PRESENTE PROTOCOLO,

Sendo Partes da Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as Alteraçıes ClimÆticas a seguir designada
como «a Convençªo»,
Na prossecuçªo do objectivo fundamental da Convençªo, conforme estabelecido no seu artigo 2.o,
Recordando as disposiçıes da Convençªo,
Guiadas pelo artigo 3.o da Convençªo,
Em conformidade com o Mandato de Berlim, adoptado pela decisªo 1/CP.1 da 1a sessªo da ConferŒncia das
Partes da Convençªo,
ACORDARAM O SEGUINTE:

Artigo 1.o
Para efeitos do presente Protocolo, aplicar-se-ªo as definiçıes
contidas no artigo 1.o da Convençªo, às quais acrescem as
seguintes:
1. «ConferŒncia das Partes» significa a ConferŒncia das Partes da
Convençªo.
2. «Convençªo» significa a Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas sobre as Alteraçıes ClimÆticas, adoptada em 9 de Maio
de 1992 em Nova Iorque.
3. «Painel Intergovernamental sobre as Alteraçıes ClimÆticas»
significa o Painel Intergovernamental sobre as Alteraçıes
ClimÆticas criado em 1988, conjuntamente pela Organizaçªo Meteorológica Internacional e pelo Programa das Naçıes Unidas para o Ambiente.
4. «Protocolo de Montreal» significa o Protocolo de Montreal
sobre as Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono,
adoptado em 16 de Setembro de 1987 em Montreal, assim
como os ajustamentos e emendas subsequentes.
5. «Partes presentes e votantes» significa as Partes presentes e
que votem afirmativa ou negativamente.
6. «Parte» significa, salvo indicaçªo em contrÆrio, uma Parte do
presente Protocolo.
7. «Parte incluída no Anexo I» significa uma Parte incluída no
Anexo I da Convençªo, assim como nas possíveis emendas,
ou uma Parte que tenha feito uma notificaçªo nos termos
do n.o 2, alínea g), do artigo 4.o da Convençªo.
Artigo 2.o
1.
Cada Parte incluída no Anexo I, ao procurar atingir os
seus compromissos quantificados de limitaçªo e reduçªo das

emissıes nos termos do artigo 3.o, a fim de promover o desenvolvimento sustentÆvel, compromete-se a:
a) Implementar e/ou desenvolver políticas e medidas de acordo
com as suas especificidades nacionais, tais como:
i) Melhorar a eficiŒncia energØtica em sectores relevantes
da economia nacional;
ii) Proteger e melhorar os sumidouros e reservatórios de
gases com efeito de estufa nªo controlados pelo Protocolo de Montreal, tomando em consideraçªo os compromissos assumidos ao abrigo de acordos internacionais de ambiente relevantes, bem como promover prÆticas sustentÆveis de gestªo da floresta, de florestaçªo e
de reflorestaçªo;
iii) Promover formas sustentÆveis de agricultura à luz de
consideraçıes sobre as alteraçıes climÆticas;
iv) Investigar, promover, desenvolver e aumentar a utilizaçªo de formas de energia novas e renovÆveis, de
tecnologias de absorçªo de dióxido de carbono e de
tecnologias ambientalmente comprovadas que sejam
avançadas e inovadoras;
v) Reduzir ou eliminar progressivamente distorçıes de
mercado, incentivos fiscais, isençıes fiscais e subsídios
em todos os sectores emissores de gases com efeito de
estufa contrÆrios aos objectivos da Convençªo e aplicar
instrumentos de mercado;
vi) Encorajar reformas apropriadas em sectores relevantes
com o objectivo de promover políticas e medidas que
limitem ou reduzam as emissıes de gases com efeito de
estufa nªo controlados pelo Protocolo de Montreal;
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vii) Limitar e/ou reduzir as emissıes de gases com efeito de
estufa nªo controlados pelo Protocolo de Montreal,
atravØs de medidas no sector dos transportes;

viii) Limitar e/ou reduzir as emissıes de metano atravØs da
sua recuperaçªo e uso na gestªo de resíduos, bem
como na produçªo, transporte e distribuiçªo de energia.

b) Cooperar com outras Partes por forma a reforçar a eficiŒncia das políticas e medidas individuais e conjuntas adoptadas
nos termos do presente artigo, de acordo com o disposto no
n.o 2, alíneas e) e i), do artigo 4.o da Convençªo. Para este
fim, as Partes comprometem-se a desenvolver acçıes por
forma a partilhar a sua experiŒncia e a trocar informaçªo
sobre essas políticas e medidas, incluindo o desenvolvimento de meios para melhorar a sua comparabilidade,
transparŒncia e eficÆcia. A ConferŒncia das Partes, actuando
na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do presente
Protocolo, deve considerar, na sua primeira sessªo ou subsequentemente quando for viÆvel, formas de facilitar tal
cooperaçªo tomando em consideraçªo toda a informaçªo
relevante.

2.
As Partes incluídas no Anexo I comprometem-se a procurar limitar ou reduzir as emissıes de gases com efeito de
estufa nªo controlados pelo Protocolo de Montreal resultantes
do combustível usado nos transportes aØreos e marítimos internacionais, por intermØdio da Organizaçªo de Aviaçªo Civil
Internacional e da Organizaçªo Marítima Internacional, respectivamente.

3.
As Partes incluídas no Anexo I comprometem-se a empenhar-se em implementar políticas e medidas, nos termos do
presente artigo, por forma a minimizar os efeitos adversos,
incluindo os efeitos adversos das alteraçıes climÆticas, os efeitos no comØrcio internacional e os impactes sociais, ambientais
e económicos em outras Partes, especialmente as Partes constituídas por países em desenvolvimento e, em particular, as
referidas nos n.os 8 e 9 do artigo 4.o da Convençªo, tendo
em consideraçªo o artigo 3.o da Convençªo. A ConferŒncia
das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para
efeitos do presente Protocolo, pode desenvolver, se apropriado,
acçıes suplementares para promover a aplicaçªo das disposiçıes constantes do presente nœmero.

4.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, caso
decida ser vantajoso coordenar alguma das políticas e medidas
mencionadas na alínea a) do n.o 1, considerarÆ formas e meios
de elaborar a coordenaçªo de tais políticas e medidas, tendo em
consideraçªo as diferentes especificidades nacionais e potenciais
efeitos.
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Artigo 3.o
1.
As Partes incluídas no Anexo I comprometem-se a assegurar, individual ou conjuntamente, que as suas emissıes antropogØnicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases com efeito de estufa incluídos no Anexo A
nªo excedam as quantidades atribuídas, calculadas de acordo
com os compromissos quantificados de limitaçªo e reduçªo das
suas emissıes, nos termos do Anexo B e de acordo com as
disposiçıes do presente artigo, com o objectivo de reduzir as
suas emissıes globais desses gases em pelo menos 5 por cento
relativamente aos níveis de 1990, no período de cumprimento
de 2008 a 2012.

2.
Cada Parte incluída no Anexo I compromete-se a realizar,
atØ 2005, progressos demonstrÆveis para atingir os compromissos assumidos ao abrigo do presente Protocolo.

3.
As alteraçıes líquidas nas emissıes de gases com efeito de
estufa por fontes e a remoçªo por sumidouros resultantes de
alteraçıes induzidas directamente pelo homem do uso do solo
e de actividades florestais, limitadas a florestaçªo, reflorestaçªo
e desflorestaçªo, desde 1990, medidas como alteraçıes verificÆveis nos stocks de carbono em cada período de cumprimento,
serªo usadas para satisfazer os compromissos decorrentes do
presente artigo relativamente a cada Parte incluída no Anexo I.
As emissıes de gases com efeito de estufa por fontes e a
remoçªo por sumidouros associadas às actividades acima mencionadas serªo comunicadas de maneira transparente e comprovÆvel e analisadas em conformidade com os artigos 7.o e
8.o.

4.
Antes da realizaçªo da primeira sessªo da ConferŒncia das
Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos
do presente Protocolo, cada Parte incluída no Anexo I compromete-se a submeter dados à consideraçªo do Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica, por forma a estabelecer os seus níveis de stocks de carbono em 1990 e a permitir que seja feita uma estimativa das alteraçıes desses stocks
de carbono nos anos subsequentes. A ConferŒncia das Partes,
actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do
presente Protocolo, decidirÆ, na sua primeira sessªo ou subsequentemente logo que seja viÆvel, as modalidades, regras e
directrizes a aplicar para decidir que actividades adicionais induzidas pelo homem, relacionadas com alteraçıes nas emissıes
por fonte e na remoçªo por sumidouros de gases com efeito de
estufa nas categorias de solos agrícolas, de alteraçıes do uso do
solo e florestas, serªo adicionadas a, ou subtraídas da, quantidade atribuída a cada Parte incluída no Anexo I, bem como o
modo de proceder a esse respeito, tendo em consideraçªo as
incertezas, a transparŒncia no fornecimento da informaçªo, a
comprovaçªo, o trabalho metodológico do Painel Intergovernamental sobre Alteraçıes ClimÆticas e o parecer elaborado pelo
Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica de
acordo com o artigo 5.o e as decisıes da ConferŒncia das
Partes. Tal decisªo serÆ aplicada a partir do segundo período
de cumprimento. As Partes podem optar por aplicar essa decisªo sobre estas actividades adicionais induzidas pelo homem
ao seu primeiro período de cumprimento, desde que essas
actividades tenham sido realizadas a partir de 1990.
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5.
As Partes incluídas no Anexo I em processo de transiçªo
para uma economia de mercado, e cujo ano ou período de
referŒncia seja estabelecido ao abrigo da decisªo 9/CP.2 na
segunda sessªo da ConferŒncia das Partes, usarªo esse ano ou
período de referŒncia na implementaçªo dos seus compromissos previstos no presente artigo. Qualquer outra Parte incluída
no Anexo I, que esteja num processo de transiçªo para uma
economia de mercado e que nªo tenha ainda submetido a sua
primeira comunicaçªo nacional nos termos do artigo 12.o da
Convençªo, pode tambØm notificar a ConferŒncia das Partes,
actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do
presente Protocolo, que em vez do ano de 1990 pretende usar
outro ano ou período de referŒncia na implementaçªo dos seus
compromissos, nos termos do presente artigo. A ConferŒncia
das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para
efeitos do presente Protocolo, decidirÆ sobre a aceitaçªo da
mencionada notificaçªo.

10. Qualquer unidade de reduçªo de emissıes, ou qualquer
parte de uma quantidade atribuída, que uma Parte adquira de
outra Parte de acordo com o disposto no artigo 6.o ou no
artigo 17.o serÆ adicionada à quantidade atribuída à Parte que
adquire.

6.
Tendo em conta o n.o 6 do artigo 4.o da Convençªo, no
cumprimento dos seus compromissos decorrentes do presente
Protocolo para alØm dos constantes do presente artigo, a ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes
para efeitos do presente Protocolo, permitirÆ um certo grau de
flexibilidade às Partes incluídas no Anexo I que se encontrem
em processo de transiçªo para uma economia de mercado.

13. Se as emissıes de uma Parte incluída no Anexo I durante um período de cumprimento forem inferiores à quantidade que lhe foi atribuída de acordo com o presente artigo,
essa diferença serÆ, a pedido dessa Parte, adicionada à quantidade que lhe vier a ser atribuída relativamente aos períodos de
cumprimento subsequentes.

7.
No primeiro período de compromissos quantificados de
limitaçªo ou reduçªo das emissıes, de 2008 a 2012, a quantidade atribuída a cada Parte incluída no Anexo I serÆ igual à
percentagem, inscrita para esta no Anexo B, das suas emissıes
antropogØnicas agregadas, expressas em dióxido de carbono
equivalente, dos gases com efeito de estufa incluídos no Anexo
A em 1990 ou no ano ou período de referŒncia determinado
em conformidade com n.o 5 anterior, multiplicado por cinco.
As Partes incluídas no Anexo I para as quais as alteraçıes ao
uso do solo e das florestas constituíram uma fonte líquida de
emissıes de gases com efeito de estufa em 1990, comprometem-se a incluir, no seu período ou ano de referŒncia de
emissıes de 1990, para efeitos de cÆlculo das quantidades que
lhes serªo atribuídas, as emissıes antropogØnicas agregadas por
fontes deduzindo as remoçıes por sumidouros em 1990, expressas em dióxido de carbono equivalente, resultantes das
alteraçıes do uso do solo.

8.
Qualquer Parte incluída no Anexo I pode, com o objectivo de calcular as quantidades referidas no n.o 7, usar o ano de
1995 como o seu ano de referŒncia para os hidrofluorcarbonetos, perfluorcarbonetos e hexafluoreto de enxofre.

9.
Os compromissos das Partes incluídas no Anexo I para os
períodos subsequentes serªo estabelecidos em emendas ao
Anexo B do presente Protocolo, as quais serªo adoptadas de
acordo com o disposto no n.o 7 do artigo 21.o. A ConferŒncia
das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para
efeitos do presente Protocolo, iniciarÆ a consideraçªo de tais
compromissos pelo menos sete anos antes do tØrmino do primeiro período de cumprimento mencionado no n.o 1.

11.
Qualquer unidade de reduçªo de emissıes, ou qualquer
parte de uma quantidade atribuída, que uma Parte transfira
para outra Parte de acordo com o disposto no artigo 6.o ou
no artigo 17.o, serÆ deduzida da quantidade atribuída à Parte
que transfere.

12.
Qualquer reduçªo certificada de emissıes que uma Parte
adquira de outra Parte, de acordo com o disposto no artigo
12.o, serÆ adicionada à quantidade atribuída à Parte que adquire.

14.
Cada Parte incluída no Anexo I compromete-se a empenhar-se na implementaçªo dos compromissos constantes do n.o
1 de forma a minimizar os impactes sociais, ambientais e
económicos adversos nas Partes constituídas por países em
desenvolvimento, particularmente as identificadas nos n.os 8 e
9 do artigo 4.o da Convençªo. De acordo com as decisıes
relevantes da ConferŒncia das Partes relativas à aplicaçªo desses
nœmeros, a ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, considerarÆ na sua primeira sessªo as acçıes necessÆrias para minimizar os efeitos adversos das alteraçıes climÆticas e/ou os impactes das medidas de resposta nas Partes referidas naqueles nœmeros. Entre as questıes a considerar estarªo o estabelecimento
de fundos, seguros e transferŒncia de tecnologia.

Artigo 4.o
1.
Qualquer Parte incluída no Anexo I que, nos termos do
artigo 3.o, tenha acordado cumprir conjuntamente os seus
compromissos, serÆ considerada como tendo-os cumprido se
o total combinado das suas emissıes antropogØnicas agregadas,
expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases com
efeito de estufa incluídos no Anexo A nªo exceder as quantidades atribuídas, calculadas ao abrigo do artigo 3.o e de acordo
com os compromissos quantificados de reduçªo e limitaçªo das
emissıes inscritos no Anexo B. O respectivo nível das emissıes
imputado a cada uma das Partes pelo acordo serÆ fixado nesse
acordo.

2.
As Partes de qualquer acordo dessa natureza notificarªo o
Secretariado sobre os termos do acordo, na data de depósito
dos seus instrumentos de ratificaçªo, aceitaçªo, aprovaçªo ou
adesªo ao presente Protocolo. O Secretariado, por sua vez,
informarÆ as Partes e signatÆrios da Convençªo dos termos
do acordo.
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3.
Qualquer desses acordos permanecerÆ vÆlido durante o
período de cumprimento especificado no n.o 7 do artigo 3.o.

4.
Se as Partes actuarem em conjunto com outras Partes
dentro da estrutura de, e em conjunto com, uma organizaçªo
regional de integraçªo económica, qualquer alteraçªo na composiçªo da organizaçªo, posterior à adopçªo do presente Protocolo, nªo afectarÆ os compromissos existentes ao abrigo do
presente Protocolo. Qualquer alteraçªo na composiçªo da organizaçªo aplicar-se-Æ apenas aos compromissos constantes do
artigo 3.o que venham a ser adoptados após essa alteraçªo.

5.
Na eventualidade de as Partes de qualquer acordo dessa
natureza nªo atingirem os seus níveis totais combinados de
reduçªo de emissıes, cada Parte desse acordo serÆ responsÆvel
pelos seus próprios níveis de emissªo, determinados no próprio
acordo.

6.
Se as Partes actuarem em conjunto com outras Partes
dentro da estrutura de, e em conjunto com, uma organizaçªo
regional de integraçªo económica que por si própria seja Parte
do presente Protocolo, cada Estado-Membro da mencionada
organizaçªo regional de integraçªo económica, individualmente
e em conjunto com a organizaçªo regional de integraçªo económica actuando nos termos do artigo 24.o, deverÆ, caso nªo
sejam atingidos os níveis totais combinados de reduçªo de
emissıes, ser responsÆvel pelos seus níveis de emissıes como
notificados de acordo com o presente artigo.

Artigo 5.o
1.
Cada Parte incluída no Anexo I compromete-se a criar, o
mais tardar um ano antes do início do primeiro período de
cumprimento, um sistema nacional para a estimativa das emissıes antropogØnicas por fontes, bem como das remoçıes por
sumidouros, de todos os gases com efeito de estufa nªo controlados pelo Protocolo de Montreal. A ConferŒncia das Partes,
actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do
presente Protocolo, decidirÆ na sua primeira sessªo sobre as
directrizes dos mencionados sistemas nacionais, os quais incorporarªo as metodologias especificadas no n.o 2.

2.
As metodologias para a estimativa das emissıes antropogØnicas por fontes, bem como das remoçıes por sumidouros,
de todos os gases com efeito de estufa nªo controlados pelo
Protocolo de Montreal serªo as que forem aceites pelo Painel
Intergovernamental sobre Alteraçıes ClimÆticas e acordadas
pela ConferŒncia das Partes, na sua terceira sessªo. Nos casos
em que tais metodologias nªo sejam utilizadas, a ConferŒncia
das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para
efeitos do presente Protocolo, decidirÆ na sua primeira sessªo
sobre os ajustamentos apropriados a essas metodologias. Com
base no trabalho, inter alia, do Painel Intergovernamental sobre
Alteraçıes ClimÆticas e de recomendaçıes do Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica, a ConferŒncia das
Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos
do presente Protocolo, examinarÆ regularmente e, quando
apropriado, procederÆ à anÆlise das mencionadas metodologias
e respectivos ajustamentos, tomando plenamente em consideraçªo qualquer decisªo relevante da ConferŒncia das Partes.
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Qualquer revisªo das metodologias ou ajustamentos serªo apenas utilizados para verificar a conformidade com os compromissos assumidos nos termos do artigo 3.o, no que diz respeito
a qualquer período de cumprimento adoptado posteriormente
àquela revisªo.
3.
Os potenciais de aquecimento global utilizados para calcular a equivalŒncia em dióxido de carbono das emissıes antropogØnicas por fontes e das remoçıes por sumidouros dos
gases com efeito de estufa incluídos no Anexo A serªo aqueles
que forem aceites pelo Painel Intergovernamental sobre Alteraçıes ClimÆticas e acordados pela ConferŒncia das Partes, na sua
terceira sessªo. Com base nos trabalhos, inter alia, do Painel
Intergovernamental sobre Alteraçıes ClimÆticas e de recomendaçıes do Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica, a ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, examinarÆ regularmente e, quando apropriado, procederÆ à revisªo
dos potenciais de aquecimento global de cada gÆs com efeito de
estufa, tomando plenamente em consideraçªo qualquer decisªo
relevante da ConferŒncia das Partes. Qualquer revisªo de um
dos potenciais de aquecimento global serÆ apenas utilizada para
verificar a conformidade com os compromissos assumidos nos
termos do artigo 3.o, no que diz respeito a qualquer período de
cumprimento adoptado posteriormente àquela revisªo.

Artigo 6.o
1.
Com o objectivo de satisfazer os compromissos assumidos ao abrigo do artigo 3.o, qualquer Parte incluída no Anexo I
pode transferir para, ou adquirir de, qualquer outra dessas
Partes unidades de reduçªo de emissıes resultantes de projectos
destinados a reduzir as emissıes antropogØnicas por fontes ou
a aumentar as remoçıes antropogØnicas por sumidouros de
gases com efeito de estufa em qualquer sector da economia,
desde que:
a) Os mencionados projectos tenham a aprovaçªo das Partes
envolvidas;
b) Os mencionados projectos assegurem uma reduçªo das
emissıes por fontes, ou um aumento das remoçıes por
sumidouros, que sejam adicionais às que ocorreriam de
qualquer outra forma;
c) A mencionada Parte nªo adquira nenhuma unidade de reduçªo de emissıes se nªo estiver em conformidade com as
suas obrigaçıes ao abrigo dos artigos 5.o e 7.o; e
d) A aquisiçªo de unidades de reduçªo de emissıes seja suplementar às acçıes nacionais destinadas a satisfazer os compromissos assumidos ao abrigo do artigo 3.o.
2.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo pode,
na sua primeira sessªo ou posteriormente logo que seja viÆvel,
desenvolver directrizes adicionais para a aplicaçªo do disposto
no presente artigo, incluindo as respeitantes à verificaçªo e
elaboraçªo de relatórios.
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3.
Uma Parte incluída no Anexo I pode autorizar entidades
legais a participar, sob a sua responsabilidade, em acçıes destinadas a gerar, transferir ou adquirir unidades de reduçªo de
emissıes, ao abrigo do presente artigo.
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tambØm, antes do primeiro período de cumprimento, sobre as
modalidades de contabilizaçªo das quantidades atribuídas.

Artigo 8.o
4.
Se uma questªo relativa à implementaçªo por uma das
Partes incluídas no Anexo I dos requisitos referidos no presente
artigo for identificada de acordo com as disposiçıes pertinentes
do artigo 8.o, a transferŒncia e aquisiçªo de unidades de reduçªo de emissıes pode continuar a ser realizada após a
questªo ter sido identificada, desde que essas unidades nªo
sejam usadas pela Parte para satisfazer os compromissos assumidos nos termos do artigo 3.o, atØ que seja resolvida qualquer
questªo sobre o cumprimento.

Artigo 7.o
1.
Cada Parte incluída no Anexo I compromete-se a incorporar no seu inventÆrio anual de emissıes antropogØnicas por
fontes e remoçıes por sumidouros de gases com efeito de
estufa nªo controlados pelo Protocolo de Montreal, submetido
de acordo com as decisıes relevantes da ConferŒncia das Partes,
a informaçªo suplementar necessÆria por forma a garantir a
conformidade com o disposto no artigo 3.o, a ser determinada
ao abrigo do n.o 4.

2.
Cada Parte incluída no Anexo I compromete-se a incorporar nas suas comunicaçıes nacionais, submetidas de acordo
com o artigo 12.o da Convençªo, a informaçªo suplementar
necessÆria para demonstrar o cumprimento dos seus compromissos assumidos no âmbito do presente Protocolo, a ser determinada ao abrigo do n.o 4.

3.
Cada Parte incluída no Anexo I compromete-se a apresentar anualmente a informaçªo requerida ao abrigo do n.o 1
anterior, começando com o primeiro inventÆrio devido, nos
termos da Convençªo, para o primeiro ano do período de
cumprimento após a entrada em vigor do presente Protocolo
para essa Parte. Cada uma das mencionadas Partes submeterÆ a
informaçªo requerida ao abrigo do disposto no nœmero anterior como parte da primeira comunicaçªo nacional devida, nos
termos de Convençªo, após a entrada em vigor do presente
Protocolo e após a adopçªo de directrizes nos termos do n.o 4.
A frequŒncia da apresentaçªo de informaçıes subsequentes,
requerida ao abrigo do presente artigo, serÆ determinada pela
ConferŒncia das Partes actuando na qualidade de reuniªo das
Partes para efeitos do presente Protocolo, tomando em consideraçªo os prazos para apresentaçªo das comunicaçıes nacionais fixados pela ConferŒncia das Partes.

4.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, adoptarÆ,
na sua primeira sessªo, e examinarÆ periodicamente a partir de
entªo, as directrizes para a preparaçªo da informaçªo requerida
ao abrigo do presente artigo, tomando em consideraçªo as
directrizes para a preparaçªo das comunicaçıes nacionais das
Partes incluídas no Anexo I, adoptadas pela ConferŒncia das
Partes. A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, decidirÆ

1.
A informaçªo apresentada nos termos do artigo 7.o por
cada uma das Partes incluídas no Anexo I serÆ analisada por
equipas de avaliaçªo especializadas, em conformidade com as
decisıes relevantes da ConferŒncia das Partes e de acordo com
as directrizes para esse fim adoptadas pela ConferŒncia das
Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos
do presente Protocolo e ao abrigo do n.o 4. A informaçªo
apresentada nos termos do n.o 1 do artigo 7.o por cada uma
das Partes incluídas no Anexo I serÆ analisada como parte da
compilaçªo e da contabilizaçªo anual dos inventÆrios das emissıes e das quantidades atribuídas. Adicionalmente, a informaçªo apresentada nos termos do n.o 2 do artigo 7.o por
cada uma das Partes incluídas no Anexo I serÆ analisada
como parte da anÆlise das comunicaçıes.
2.
As equipas de avaliaçªo especializadas serªo coordenadas
pelo Secretariado e serªo compostas por especialistas seleccionados entre os nomeados pelas Partes da Convençªo e, quando
apropriado, por organizaçıes intergovernamentais, de acordo
com as orientaçıes estabelecidas para esse fim pela ConferŒncia
das Partes.
3.
O processo de anÆlise fornecerÆ uma avaliaçªo tØcnica
detalhada e exaustiva de todos os aspectos relativos à implementaçªo do presente Protocolo por uma Parte. As equipas de
avaliaçªo especializadas prepararªo um relatório para a ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes
para efeitos do presente Protocolo, avaliando a implementaçªo
dos compromissos assumidos pela Parte e identificando quaisquer potenciais problemas e factores que possam vir a influenciar o cumprimento desses compromissos. O Secretariado enviarÆ esses relatórios a todas as Partes da Convençªo. O Secretariado farÆ uma lista das questıes relativas à implementaçªo
indicadas nesses relatórios para futura consideraçªo pela ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes
para efeitos do presente Protocolo.
4.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, adoptarÆ,
na sua primeira sessªo, e examinarÆ periodicamente a partir de
entªo, as directrizes para avaliaçªo da implementaçªo do presente Protocolo por equipas de avaliaçªo especializadas, tomando em consideraçªo as decisıes relevantes da ConferŒncia
das Partes.
5.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo e com
a assistŒncia do Órgªo SubsidiÆrio de Implementaçªo e, quando
apropriado, do Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica, considerarÆ o seguinte:
a) A informaçªo submetida pelas Partes nos termos do artigo
7.o e os relatórios de avaliaçªo dos especialistas sobre essa
informaçªo, elaborados de acordo com o estipulado no
presente artigo; e
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b) As questıes relativas à implementaçªo apresentadas pelo
Secretariado, nos termos do n.o 3, bem como qualquer
questªo levantada pelas Partes.

6.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, tomarÆ
decisıes sobre qualquer matØria necessÆria para a aplicaçªo do
presente Protocolo, de acordo com a sua anÆlise sobre a informaçªo referida no n.o 5.

Artigo 9.o
1.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, procederÆ periodicamente à revisªo do presente Protocolo à luz das
melhores informaçıes e avaliaçıes científicas disponíveis sobre
as alteraçıes climÆticas e seus impactes, assim como de relevante informaçªo tØcnica, social e económica. Tais revisıes
serªo coordenadas com as revisıes pertinentes ao abrigo da
Convençªo, em particular as previstas no n.o 2, alínea d), do
artigo 4.o e no n.o 2, alínea a), do artigo 7.o da Convençªo. A
ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das
Partes para efeitos do presente Protocolo, tomarÆ as acçıes
necessÆrias com base nas revisıes mencionadas.

2.
A primeira revisªo terÆ lugar na segunda sessªo da ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes
para efeitos do presente Protocolo. Revisıes subsequentes serªo
efectuadas a intervalos regulares e de maneira oportuna.
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preparaçªo das comunicaçıes nacionais adoptadas pela
ConferŒncia das Partes;

b) Formular, implementar, publicar e actualizar regularmente
programas nacionais e, conforme o caso, regionais contendo
medidas para mitigar as alteraçıes climÆticas e medidas para
facilitar a adaptaçªo adequada a essas alteraçıes climÆticas:

i) Tais programas envolveriam os sectores da, inter alia,
energia, transporte e indœstria, bem como os da agricultura, silvicultura e gestªo de resíduos. AlØm disso, tecnologias de adaptaçªo e mØtodos para aperfeiçoar o planeamento espacial melhorariam a adaptaçªo às alteraçıes
climÆticas; e

ii) As Partes incluídas no Anexo I comprometem-se a submeter informaçªo sobre acçıes ao abrigo do presente
Protocolo, incluindo programas nacionais, de acordo
com o estabelecido no artigo 7.o, e as outras Partes
procurarªo incluir nas suas comunicaçıes nacionais,
quando apropriado, informaçªo sobre programas que
contenham medidas que as Partes considerem poder contribuir para lidar com as alteraçıes climÆticas e os seus
impactes adversos, incluindo a diminuiçªo do aumento
de emissıes de gases com efeito de estufa, e aumento dos
sumidouros e respectivas remoçıes, capacitaçªo e medidas de adaptaçªo.

Tomando em consideraçªo as suas responsabilidades comuns
mas diferenciadas e as suas prioridades de desenvolvimento,
objectivos e circunstâncias específicas, nacionais e regionais,
sem introduzirem novos compromissos para as Partes nªo incluídas no Anexo I, mas reafirmando compromissos existentes
ao abrigo do n.o 1 do artigo 4.o da Convençªo e continuando a
promover a implementaçªo destes compromissos por forma a
atingir o desenvolvimento sustentÆvel, tendo em conta os n.os
3, 5 e 7 do artigo 4.o da Convençªo, as Partes comprometem-se a:

c) Cooperar na promoçªo de modalidades efectivas para o
desenvolvimento, aplicaçªo e difusªo de tecnologias, know-how, prÆticas e processos pertinentes para as alteraçıes climÆticas, desenvolvendo todas as acçıes necessÆrias para
promover, facilitar e financiar, conforme o caso, o acesso
a tecnologias ambientalmente comprovadas ou a sua transferŒncia, em particular para os países em desenvolvimento,
incluindo a formulaçªo de políticas e programas para a
efectiva transferŒncia de tecnologias ambientalmente comprovadas quer sejam estatais ou do domínio pœblico e a
criaçªo de um ambiente propício ao sector privado, a fim
de promover e melhorar o acesso a tecnologias ambientalmente comprovadas e respectiva transferŒncia;

a) Formular, quando apropriado e na medida do possível, programas nacionais, e conforme o caso regionais, eficazes em
relaçªo ao custo, para melhorar a qualidade dos factores de
emissªo local, dados sobre a actividade e/ou modelos que
reflictam as condiçıes socioeconómicas de cada Parte para a
preparaçªo e actualizaçªo periódica dos inventÆrios nacionais de emissıes antropógenicas por fontes e as remoçıes
por sumidouros de todos os gases com efeito de estufa nªo
controlados pelo Protocolo de Montreal, mediante a utilizaçªo de metodologias comparÆveis, a acordar pela ConferŒncia das Partes, e consistentes com as directrizes para a

d) Cooperar na investigaçªo cientifica e tØcnica e promover a
manutençªo e o desenvolvimento de sistemas de observaçªo
sistemÆtica e o desenvolvimento de arquivos de dados por
forma a reduzir as incertezas relativas ao sistema climÆtico,
os impactes adversos das alteraçıes climÆticas e as consequŒncias económicas e sociais das vÆrias estratØgias de resposta, e promover o desenvolvimento e o reforço das capacidades e das faculdades endógenas para participar nos esforços, programas e redes internacionais e intergovernamentais de investigaçªo e observaçªo sistemÆtica, tomando em
consideraçªo o artigo 5.o da Convençªo;

Artigo

10.o
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e) Cooperar e promover a nível internacional, e conforme o
caso, por meio de organismos existentes, o desenvolvimento
e implementaçªo de programas de educaçªo e formaçªo,
incluindo o reforço da capacitaçªo nacional, em particular
a capacitaçªo humana e institucional, e o intercâmbio ou
disponibilizaçªo de pessoal para formar especialistas nesta
matØria, em particular nos países em desenvolvimento, e
facilitar, ao nível nacional, a sensibilizaçªo do pœblico e o
seu acesso à informaçªo sobre alteraçıes climÆticas. Deverªo
ser desenvolvidas modalidades apropriadas para implementar estas actividades atravØs dos órgªos relevantes da Convençªo, tomando em consideraçªo o artigo 6.o da Convençªo;

f) Incluir nas suas comunicaçıes nacionais informaçªo sobre
programas e actividades desenvolvidas ao abrigo do presente artigo, de acordo com as decisıes relevantes da ConferŒncia das Partes; e

nanceiros seja adequado e previsível e a importância de uma
partilha apropriada da responsabilidade entre as Partes constituídas por países desenvolvidos. As orientaçıes dadas à
entidade ou entidades responsÆveis pela operaçªo do mecanismo financeiro da Convençªo em decisıes relevantes da
ConferŒncia das Partes, incluindo aquelas acordadas antes da
adopçªo do presente Protocolo, aplicam-se mutatis mutandis
ao previsto no presente nœmero.

3.
As Partes constituídas por países desenvolvidos, e demais
Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II da Convençªo, podem tambØm providenciar recursos financeiros para a aplicaçªo
do disposto no artigo 10.o, atravØs de canais bilaterais, regionais e outros de tipo multilateral, e as Partes constituídas por
países em desenvolvimento poderªo beneficiar desses recursos.

Artigo 12.o
1.

g) Levar plenamente em conta, na implementaçªo dos compromissos previstos no presente artigo, o disposto no n.o 8
do artigo 4.o da Convençªo.

Artigo 11.o
1.
Na aplicaçªo do artigo 10.o as Partes tomarªo em consideraçªo as disposiçıes dos n.os 4, 5, 7, 8 e 9 do artigo 4.o da
Convençªo.

a) Providenciar recursos financeiros novos e adicionais para
cobrir a totalidade dos custos acordados por Partes constituídas por países em desenvolvimento a fim de promoverem a implementaçªo dos compromissos assumidos nos
termos do n.o 1, alínea a), do artigo 4.o da Convençªo,
que sªo abrangidos pela alínea a) do artigo 10.o; e

b) Providenciar tambØm esses recursos financeiros, inclusive
para a transferŒncia de tecnologia, de que necessitam as
Partes constituídas por países em desenvolvimento para cobrir a totalidade dos custos adicionais destinados a promoverem a implementaçªo dos compromissos assumidos, de
acordo com o n.o 1 do artigo 4.o da Convençªo e abrangidos pelo artigo 10.o, e que sejam acordados entre uma Parte
constituída por um país em desenvolvimento e a entidade
ou entidades internacionais referidas no artigo 11.o da Convençªo, ao abrigo do mesmo artigo.

A implementaçªo destes compromissos existentes terÆ em
consideraçªo a necessidade de que o fluxo de recursos fi-

É criado o mecanismo de desenvolvimento limpo.

2.
O objectivo do mecanismo de desenvolvimento limpo
serÆ assistir as Partes nªo incluídas no Anexo I de modo a
alcançarem o desenvolvimento sustentÆvel e a contribuírem
para o objectivo fundamental da Convençªo, e assistir as Partes
incluídas no Anexo I no cumprimento dos seus compromissos
quantificados de limitaçªo e reduçªo das emissıes, de acordo
com o artigo 3.o.

3.
2.
No contexto da aplicaçªo do n.o 1 do artigo 4.o da Convençªo, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 4.o e do
artigo 11.o da mesma, e atravØs da entidade ou entidades encarregues do mecanismo financeiro da Convençªo, as Partes
constituídas por países desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II da Convençªo comprometem-se a:
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Ao abrigo do mecanismo de desenvolvimento limpo:

a) As Partes nªo incluídas no Anexo I beneficiarªo das actividades de projecto que resultem em reduçıes certificadas de
emissıes; e

b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduçıes
certificadas de emissıes resultantes dessas actividades de
projecto como contributo para cumprimento de parte dos
seus compromissos quantificados de limitaçªo e reduçªo das
emissıes, ao abrigo do artigo 3.o, conforme determinado
pela ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo.

4.
O mecanismo de desenvolvimento limpo serÆ sujeito à
autoridade e orientaçªo da ConferŒncia das Partes, actuando
na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do presente
Protocolo, e serÆ supervisionado por um conselho executivo
do mecanismo de desenvolvimento limpo.

5.
As reduçıes de emissıes resultantes de cada actividade de
projecto serªo certificadas por entidades operacionais a serem
designadas pela ConferŒncia das Partes actuando na qualidade
de reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, com
base em:

a) Participaçªo voluntÆria aprovada por cada Parte envolvida;
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b) Benefícios reais, mensurÆveis e de longo prazo relacionados
com a mitigaçªo das alteraçıes climÆticas; e
c) Reduçıes das emissıes que sejam adicionais às que ocorreriam na ausŒncia da actividade certificada de projecto.
6.
O mecanismo de desenvolvimento limpo assistirÆ na obtençªo de financiamento para as actividades certificadas de
projecto, quando necessÆrio.
7.
A ConferŒncia das Partes actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo elaborarÆ,
na sua primeira sessªo, modalidades e procedimentos com o
objectivo de assegurar transparŒncia, eficiŒncia e responsabilidade nas actividades de projecto atravØs de auditoria e de
verificaçªo independentes.
8.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, assegurarÆ que uma parte do rendimento das actividades certificadas
do projecto seja usada para cobrir despesas administrativas,
bem como para assistir as Partes constituídas por países em
desenvolvimento, que sejam particularmente vulnerÆveis aos
efeitos adversos das alteraçıes climÆticas, a suportar os custos
de adaptaçªo.
9.
A participaçªo no âmbito do mecanismo de desenvolvimento limpo, incluindo nas actividades mencionadas na alínea
a) do n.o 3 e na aquisiçªo de reduçıes certificadas de emissªo,
pode envolver entidades privadas e/ou pœblicas e serÆ sujeita às
orientaçıes que forem definidas pelo concelho executivo do
mecanismo de desenvolvimento limpo.
10.
As reduçıes certificadas de emissıes, obtidas durante o
período do ano 2000 atØ ao início do primeiro período de
cumprimento, podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento dos compromissos assumidos relativos ao primeiro período de cumprimento.
Artigo 13.o
1.
A ConferŒncia das Partes, órgªo supremo da Convençªo,
actuarÆ na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do
presente Protocolo.
2.
As Partes da Convençªo que nªo sejam Partes do presente
Protocolo podem participar como observadores nos trabalhos
de qualquer sessªo da ConferŒncia das Partes, actuando na
qualidade de reuniªo das Partes para o efeito do presente Protocolo. Quando a ConferŒncia das Partes actuar na qualidade de
reuniªo das Partes do presente Protocolo, as decisıes no âmbito do presente Protocolo serªo tomadas apenas pelas Partes
do Protocolo.
3.
Quando a ConferŒncia das Partes actuar na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, qualquer
membro da Mesa da ConferŒncia das Partes que represente uma
Parte da Convençªo mas, que nessa altura, nªo seja uma Parte
do presente Protocolo, serÆ substituído por um membro adicional escolhido entre as Partes do presente Protocolo e por
elas eleito.
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4.
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, deverÆ
analisar regularmente a aplicaçªo do presente Protocolo e tomarÆ, no âmbito do seu mandato, as decisıes necessÆrias para
promover a sua efectiva aplicaçªo. A ConferŒncia das Partes,
actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do
presente Protocolo, exercerÆ as funçıes que lhe forem atribuídas pelo presente Protocolo e compromete-se a:
a) Avaliar, com base em toda a informaçªo que lhe for disponibilizada de acordo com as disposiçıes do presente Protocolo, a aplicaçªo do presente Protocolo pelas Partes, os
efeitos globais das medidas tomadas ao abrigo do Protocolo,
em particular os efeitos ambientais, económicos e sociais,
assim como os seus impactes cumulativos, e em que medida
estªo a ser realizados progressos para atingir os objectivos
da Convençªo;
b) Examinar periodicamente as obrigaçıes das Partes ao abrigo
do presente Protocolo, dando a devida atençªo a quaisquer
anÆlises que sejam necessÆrias ao abrigo do n.o 2, alínea d),
do artigo 4.o e do n.o 2 do artigo 7.o da Convençªo, à luz
do objectivo da Convençªo, da experiŒncia obtida na sua
aplicaçªo e da evoluçªo do conhecimento científico e tecnológico, e a este respeito considerar e adoptar relatórios
periódicos sobre a aplicaçªo do presente Protocolo;
c) Promover e facilitar o intercâmbio de informaçªo sobre as
medidas adoptadas pelas Partes para lidar com as alteraçıes
climÆticas e os seus efeitos, tomando em consideraçªo as
diferentes circunstâncias, responsabilidades e capacidades
das Partes e os seus respectivos compromissos ao abrigo
do presente Protocolo;
d) Facilitar, por solicitaçªo de duas ou mais Partes, a coordenaçªo de medidas por elas adoptadas para lidar com as
alteraçıes climÆticas e os seus efeitos, tomando em consideraçªo as diferentes circunstâncias, responsabilidades e capacidades das Partes e os seus respectivos compromissos ao
abrigo do presente Protocolo;
e) Promover e orientar, de acordo com os objectivos da Convençªo e com as disposiçıes do presente Protocolo e tomando plenamente em consideraçªo as decisıes relevantes
da ConferŒncia das Partes, o desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de metodologias comparÆveis para a efectiva aplicaçªo do presente Protocolo, a serem acordadas pela
ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo
das Partes para efeitos do presente Protocolo;
f) Fazer recomendaçıes sobre quaisquer matØrias necessÆrias
para a aplicaçªo do presente Protocolo;
g) Procurar mobilizar recursos financeiros adicionais, de
acordo com o n.o 2 do artigo 11.o;
h) Estabelecer os órgªos subsidiÆrios considerados necessÆrios
para a implementaçªo do presente Protocolo;
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i) Procurar e utilizar, quando apropriado, os serviços e a cooperaçªo de organizaçıes internacionais, intergovernamentais
e nªo governamentais competentes, bem como a informaçªo por elas fornecida; e

j) Exercer outras funçıes que possam vir a ser requeridas para
a aplicaçªo do presente Protocolo e considerar quaisquer
outras que resultem de uma decisªo da ConferŒncia das
Partes.

5.
O regulamento interno da ConferŒncia das Partes, bem
como os procedimentos financeiros aplicados segundo a Convençªo aplicar-se-ªo mutatis mutandis ao presente Protocolo,
excepto se for outra a decisªo consensual da ConferŒncia das
Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos
do presente Protocolo.

6.
A primeira sessªo da ConferŒncia das Partes, actuando na
qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, serÆ convocada pelo Secretariado em conjunçªo com a
primeira sessªo da ConferŒncia das Partes que tiver lugar após
a entrada em vigor do presente Protocolo. As sessıes ordinÆrias
subsequentes da ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade
de reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, serªo
realizadas todos os anos e em conjunçªo com as sessıes ordinÆrias da ConferŒncia das Partes, a menos que seja outra a
decisªo da ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de
reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo.

7.
As sessıes extraordinÆrias da ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do
presente Protocolo, realizar-se-ªo sempre que assim for considerado necessÆrio pela ConferŒncia das Partes, actuando na
qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo, ou mediante solicitaçªo escrita de qualquer Parte desde
que, dentro de seis meses após tal solicitaçªo ter sido comunicada às Partes pelo Secretariado, esta venha a receber o apoio
de, pelo menos, um terço das Partes.

8.
As Naçıes Unidas, as suas agŒncias especializadas e a
AgŒncia Internacional de Energia Atómica, assim como qualquer Estado membro dessas organizaçıes ou observador junto
às mesmas que nªo seja parte da Convençªo, poderªo estar
representados como observadores nas sessıes da ConferŒncia
das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para
efeitos do presente Protocolo. Qualquer órgªo ou agŒncia, nacional ou internacional, governamental ou nªo governamental,
com competŒncia em matØrias tratadas pelo presente Protocolo
e que tenha informado o Secretariado do seu desejo de estar
representado como observador numa sessªo da ConferŒncia das
Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos
do presente Protocolo, poderÆ ser admitido nessa qualidade a
menos que se verifique a oposiçªo de, pelo menos, um terço
das Partes presentes. A admissªo e participaçªo de observadores serªo sujeitas ao regulamento interno referido no n.o 5.
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Artigo 14.o
1.
O Secretariado estabelecido pelo artigo 8.o da Convençªo
servirÆ como Secretariado do presente Protocolo.

2.
O n.o 2 do artigo 8.o da Convençªo, sobre as funçıes do
Secretariado, e o n.o 3 do artigo 8.o da Convençªo, sobre as
disposiçıes tomadas para o seu funcionamento, aplicar-se-ªo,
mutatis mutandis ao presente Protocolo. O Secretariado exercerÆ, adicionalmente, as funçıes que lhe sejam atribuídas no
âmbito do presente Protocolo.

Artigo 15.o
1.
O Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica
e o Órgªo SubsidiÆrio de Implementaçªo, previstos nos artigos
9.o e 10.o da Convençªo, servirªo, respectivamente, como
Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica e Órgªo
SubsidiÆrio de Implementaçªo do presente Protocolo. As disposiçıes da Convençªo relativas ao funcionamento destes dois
órgªos aplicar-se-ªo, mutatis mutandis, ao presente Protocolo. As
sessıes do Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica e do Órgªo SubsidiÆrio de Implementaçªo do presente
Protocolo realizar-se-ªo em conjunto, respectivamente, com
as reuniıes do Órgªo SubsidiÆrio de Consulta Científica e Tecnológica e do Órgªo SubsidiÆrio de Implementaçªo da Convençªo.

2.
As Partes da Convençªo que nªo sejam Partes do presente
Protocolo podem participar como observadores nos trabalhos
de qualquer sessªo dos órgªos subsidiÆrios. Quando os órgªos
subsidiÆrios actuarem na qualidade de órgªos subsidiÆrios do
presente Protocolo, as decisıes relativas ao Protocolo serªo
tomadas apenas pelas Partes do presente Protocolo.

3.
Quando os órgªos subsidiÆrios estabelecidos pelos artigos
9.o e 10.o da Convençªo exercerem as suas funçıes em relaçªo
a matØrias do presente Protocolo, qualquer membro da Mesa
desses órgªos subsidiÆrios representando uma Parte da Convençªo mas que, nessa altura, nªo seja uma parte do presente
Protocolo, serÆ substituído por um membro adicional escolhido
entre as Partes do presente Protocolo e por elas eleito.

Artigo 16.o
A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das
Partes para efeitos do presente Protocolo, considerarÆ, o mais
cedo possível, a aplicaçªo ao presente Protocolo e modificarÆ,
conforme adequado, o processo consultivo multilateral previsto
no artigo 13.o da Convençªo, à luz de qualquer decisªo relevante que possa vir a ser tomada pela ConferŒncia das Partes.
Qualquer processo consultivo multilateral que possa vir a ser
aplicado ao presente Protocolo funcionarÆ sem prejuízo dos
procedimentos e mecanismos previstos no artigo 18.o.
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Artigo 17.o
A ConferŒncia das Partes definirÆ os princípios, modalidades,
regras e directrizes relevantes, em particular para a verificaçªo,
elaboraçªo de relatórios e responsabilizaçªo no que diz respeito
a comØrcio de emissıes. As Partes incluídas no Anexo B podem
participar no comØrcio de emissıes com o objectivo de cumprir os seus compromissos constantes do artigo 3.o do presente
Protocolo. Tal comØrcio serÆ suplementar às acçıes nacionais
destinadas a satisfazer os compromissos quantificados de limitaçªo e reduçªo de emissıes previstos naquele artigo.
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de acordo com o n.o 3 entrarÆ em vigor, para as Partes que a
aceitaram, no nonagØsimo dia após a data de recepçªo, pelo
DepositÆrio, de um instrumento de aceitaçªo de pelo menos
trŒs quartos das Partes do Protocolo.

5.
A emenda entrarÆ em vigor para qualquer outra Parte no
nonagØsimo dia após a data em que essa Parte depositou, junto
do DepositÆrio, o seu instrumento de aceitaçªo da referida
emenda.

Artigo 18.o

Artigo 21.o

A ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das
Partes para efeitos do presente Protocolo, aprovarÆ, na sua
primeira sessªo, os procedimentos e mecanismos adequados e
eficazes para determinar e lidar com os casos de nªo cumprimento das disposiçıes do presente Protocolo, inclusive por
meio do desenvolvimento de uma lista indicativa de consequŒncias, tomando em consideraçªo a causa, tipo, grau e frequŒncia
do nªo cumprimento. Quaisquer procedimentos e mecanismos
no âmbito deste artigo que impliquem consequŒncias vinculativas serªo adoptados atravØs de uma emenda ao presente Protocolo.

1.
Os anexos ao presente Protocolo constituem parte integrante do mesmo e, salvo declaraçªo expressa em contrÆrio,
uma referŒncia ao presente Protocolo constitui simultaneamente uma referŒncia aos seus anexos. Quaisquer anexos que
sejam adoptados após a entrada em vigor do presente Protocolo consistirªo apenas em listas, formulÆrios e qualquer outro
material de natureza descritiva que tenha um carÆcter científico, tØcnico, processual ou administrativo.

2.
Qualquer Parte pode apresentar propostas de anexo ao
presente Protocolo e propor emendas aos anexos do Protocolo.

Artigo 19.o
As disposiçıes do artigo 14.o da Convençªo sobre resoluçªo de
conflitos aplicar-se-ªo mutatis mutandis ao presente Protocolo.

Artigo 20.o
1.
Qualquer Parte pode propor emendas ao presente Protocolo.

2.
As emendas ao presente Protocolo serªo adoptadas em
sessªo ordinÆria da ConferŒncia das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para efeitos do presente Protocolo.
O Secretariado comunicarÆ às Partes o texto de qualquer proposta de emenda do presente Protocolo, pelo menos seis meses
antes da reuniªo na qual serÆ proposta a sua adopçªo. O
Secretariado comunicarÆ tambØm o texto de qualquer proposta
de emenda às Partes e signatÆrios da Convençªo e, para informaçªo, ao DepositÆrio.

3.
As Partes esforçar-se-ªo por chegar a acordo por consenso sobre qualquer emenda proposta ao Protocolo. Uma
vez esgotados todos os esforços para se obter consenso sem
que se tenha chegado a acordo, as emendas serªo adoptadas,
como œltimo recurso, por uma maioria de trŒs quartos dos
votos das Partes presentes e votantes na sessªo. A emenda
adoptada serÆ comunicada pelo Secretariado ao DepositÆrio,
o qual a enviarÆ a todas as Partes para aceitaçªo.

4.
Os instrumentos de aceitaçªo relativos a uma emenda
serªo depositados junto do DepositÆrio. Uma emenda adoptada

3.
Os anexos ao presente Protocolo e as emendas aos seus
anexos serªo adoptados em sessıes ordinÆrias da ConferŒncia
das Partes, actuando na qualidade de reuniªo das Partes para
efeitos do presente Protocolo. O texto de qualquer proposta de
anexo ou de emenda a um anexo serÆ comunicado às Partes
pelo Secretariado, pelo menos seis meses antes da reuniªo na
qual serÆ proposta a sua adopçªo. O Secretariado comunicarÆ
tambØm o texto de qualquer proposta de anexo ou de emenda
a um anexo às Partes e signatÆrios da Convençªo e, para informaçªo, ao DepositÆrio.

4.
As Partes esforçar-se-ªo por chegar a acordo por consenso sobre qualquer proposta de anexo ou emenda a um
anexo. Uma vez esgotados todos os esforços para se obter
consenso sem que se tenha chegado a um acordo, o anexo
ou emenda a um anexo serªo adoptados, como œltimo recurso,
por uma maioria de trŒs quartos dos votos das Partes presentes
e votantes na reuniªo. O anexo ou emenda a um anexo adoptado serÆ comunicado pelo Secretariado ao DepositÆrio, o qual
o enviarÆ a todas as Partes para aceitaçªo.

5.
Um anexo ou emenda a um anexo, à excepçªo do Anexo
A ou B, que tenha sido adoptado de acordo com os n.os 3 e 4,
entrarÆ em vigor para todas as Partes do presente Protocolo
seis meses após a data de comunicaçªo pelo DepositÆrio às
Partes da adopçªo do anexo ou da emenda ao anexo, com
excepçªo das Partes que tenham notificado o DepositÆrio por
escrito, e dentro desse prazo, da sua nªo aceitaçªo do anexo ou
da emenda ao anexo. O anexo ou emenda a um anexo entrarÆ
em vigor, para as Partes que tenham retirado a sua notificaçªo
de nªo aceitaçªo, no nonagØsimo dia após a data em que a
retirada de tal notificaçªo tenha sido recebida pelo DepositÆrio.
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6.
Se a adopçªo de um anexo ou de uma emenda a um
anexo implicar uma emenda ao presente Protocolo, esse anexo
ou emenda a um anexo só entrarÆ em vigor no momento em
que a emenda ao presente Protocolo entrar em vigor.
7.
As emendas aos Anexos A e B do presente Protocolo
serªo adoptadas e entrarªo em vigor de acordo com o processo
constante do artigo 20.o, sob condiçªo de que qualquer
emenda ao Anexo B só serÆ adoptada com o consentimento
escrito da Parte envolvida.
Artigo 22.o
1.
Cada Parte terÆ direito a um voto, à excepçªo do disposto
no n.o 2.
2.
As organizaçıes regionais de integraçªo económica exercerªo o seu direito de voto, em matØrias da sua competŒncia,
com um nœmero de votos igual ao nœmero dos seus Estados-Membros que sejam Partes do presente Protocolo. Estas organizaçıes nªo poderªo exercer o seu direito de voto se algum
dos seus Estados-Membros exercer esse direito, e vice-versa.
Artigo 23.o
O SecretÆrio-Geral das Naçıes Unidas serÆ o DepositÆrio do
presente Protocolo.
Artigo 24.o
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englobando as Partes incluídas no Anexo I que contabilizaram
no total um mínimo de 55 por cento das emissıes totais de
dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I,
tenham depositado os seus instrumentos de ratificaçªo, aceitaçªo, aprovaçªo ou adesªo.
2.
Para efeitos do presente artigo, «as emissıes totais de
dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo
I» significa a quantidade comunicada pelas Partes incluídas no
Anexo I, na data de adopçªo do Protocolo ou em data anterior,
na sua primeira comunicaçªo nacional submetida em conformidade com o artigo 12.o da Convençªo.
3.
Para cada Estado ou organizaçªo regional de integraçªo
económica que ratifique, aceite ou aprove o presente Protocolo,
ou adira a ele depois de verificadas as condiçıes para a sua
entrada em vigor previstas no n.o 1, o presente Protocolo
entrarÆ em vigor no nonagØsimo dia após a data de depósito
do seu instrumento de ratificaçªo, aceitaçªo, aprovaçªo ou
adesªo.
4.
Para os efeitos do presente artigo, qualquer instrumento
depositado por uma organizaçªo regional de integraçªo económica nªo serÆ considerado como adicional aos instrumentos
depositados pelos Estados-Membros dessa organizaçªo.
Artigo 26.o

1.
O presente Protocolo serÆ aberto para assinatura e sujeito
a ratificaçªo, aceitaçªo ou aprovaçªo pelos Estados e organizaçıes regionais de integraçªo económica que sejam Partes da
Convençªo. O Protocolo estarÆ aberto para assinatura, na sede
das Naçıes Unidas em Nova Iorque, de 16 de Março de 1998 a
15 de Março de 1999. O presente Protocolo serÆ aberto para
adesªo no dia seguinte à data em que for encerrado à assinatura. Os instrumentos de ratificaçªo, aceitaçªo, aprovaçªo ou
adesªo serªo depositados junto do DepositÆrio.

Nªo poderªo ser formuladas reservas ao presente Protocolo.

2.
Qualquer organizaçªo regional de integraçªo económica
que se torne Parte do presente Protocolo, sem que qualquer dos
seus Estados-Membros seja Parte, ficarÆ sujeita a todas as
obrigaçıes decorrentes do presente Protocolo. No caso de
um ou mais Estados-Membros dessa organizaçªo serem Partes
do presente Protocolo, a organizaçªo e os seus Estados-Membros decidirªo sobre as suas respectivas responsabilidades no
que diz respeito ao cumprimento das suas obrigaçıes nos termos do Protocolo. Em tais casos, a organizaçªo e os seus
Estados-Membros nªo poderªo exercer simultaneamente os direitos que decorrem do presente Protocolo.

2.
Esta denœncia serÆ efectiva decorrido que seja um ano
contado desde a data da recepçªo, pelo DepositÆrio, da notificaçªo de denœncia, ou em data posterior especificada na referida notificaçªo.

3.
Nos seus instrumentos de ratificaçªo, aceitaçªo, aprovaçªo ou adesªo, as organizaçıes regionais de integraçªo económica declararªo o âmbito das suas competŒncias relativamente às matØrias regidas pelo presente Protocolo. Estas organizaçıes informarªo tambØm o DepositÆrio, o qual, por sua
vez, informarÆ as Partes, sobre qualquer alteraçªo substancial
no âmbito das suas competŒncias.
Artigo 25.o
1.
O presente Protocolo entrarÆ em vigor no nonagØsimo
dia após a data em que pelo menos 55 Partes da Convençªo,

Artigo 27.o
1.
Decorridos trŒs anos após a data de entrada em vigor do
presente Protocolo para uma Parte, esta poderÆ, em qualquer
altura, denunciar o presente Protocolo mediante notificaçªo
escrita ao DepositÆrio.

3.
Qualquer Parte que denuncie a Convençªo serÆ considerada como tendo tambØm denunciado o presente Protocolo.
Artigo 28.o
O original do presente Protocolo, cujos textos em `rabe, ChinŒs, InglŒs, FrancŒs, Russo e Espanhol sªo igualmente autŒnticos, serÆ depositado junto do SecretÆrio-Geral das Naçıes Unidas
Feito em Quioto no dØcimo primeiro dia do mŒs de Dezembro
de mil novecentos e noventa e sete.

Em virtude do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram o presente Protocolo nas datas
indicadas.

PT
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Anexo A
Gases com efeito de estufa
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorcarbonetos (HFCs)
Perfluorcarbonetos (PFCs)
Hexafluoreto de enxofre (SF6)
Sectores/Categorias de fontes
Energia
 Combustªo de combustível
 Indœstrias de energia
 Indœstrias transformadoras e de construçªo
 Transportes
 Outros sectores
 Outros
 Emissıes fugitivas de combustíveis
 Combustíveis sólidos
 Petróleo e gÆs natural
 Outros
Processos industriais
 Produtos minerais
 Indœstria química
 Produçªo de metais
 Outras produçıes
 Produçªo de halocarbonetos e de hexafluoreto de enxofre
 Consumo de halocarbonetos e de hexafluoreto de enxofre
 Outros
Uso de solventes e de outros produtos
Agricultura
 Fermentaçªo entØrica
 Gestªo de estrume
 Cultivo de arroz
 Solos agrícolas
 Queimada intencional de savanas
 Queimada de resíduos agrícolas
 Outros
Resíduos
 Deposiçªo de resíduos sólidos no solo
 Manuseamento de Æguas residuais
 Incineraçªo de resíduos
 Outros
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Anexo B
(percentagem do ano ou período de referŒncia)
Parte

AustrÆlia

Compromisso quantificado de limitaçªo ou
reduçªo de emissıes

108

`ustria

92

BØlgica

92

BulgÆria (*)

92

CanadÆ

94

CroÆcia (*)

95

Repœblica Checa (*)

92

Dinamarca

92

Estónia (*)

92

Comunidade Europeia

92

Finlândia

92

França

92

Alemanha

92

GrØcia

92

Hungria (*)

94

Islândia

110

Irlanda

92

ItÆlia

92

Japªo

94

Letónia (*)

92

Liechtenstein

92

Lituânia (*)

92

Luxemburgo

92

Mónaco

92

Países Baixos

92

Nova Zelândia

100

Noruega

101

Polónia (*)

94

Portugal

92

RomØnia (*)

92

Federaçªo Russa (*)

100

EslovÆquia (*)

92

EslovØnia (*)

92

Espanha

92

SuØcia

92

Suíça

92

Ucrânia (*)

100

Reino Unido da Grª-Bretanha e da Irlanda do Norte

92

Estados Unidos da AmØrica

93

(*) Países que estªo no processo de transiçªo para uma economia de mercado.
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ANEXO II
QUADRO DE N˝VEIS DE EMISSÕES ATRIBU˝DOS À COMUNIDADE EUROPEIA E AOS SEUS ESTADOS-MEMBROS DE ACORDO COM O ARTIGO 4.o DO PROTOCOLO DE QUIOTO
(percentagem do ano ou período de referŒncia)
Compromisso quantificado de limitaçªo ou reduçªo de emissıes atribuído de acordo com o n.o 1 do artigo 4.o do protocolo de Quioto

Comunidade Europeia

92 %

BØlgica

92,5 %

Dinamarca

79 %

Alemanha

79 %

GrØcia

125 %

Espanha

115 %

França

100 %

Irlanda

113 %

ItÆlia

93,5 %

Luxemburgo

72 %

Países Baixos

94 %

`ustria

87 %

Portugal

127 %

Finlândia

100 %

SuØcia

104 %

Reino Unido

87,5 %

ANEXO III
DECLARA˙ˆO DA COMUNIDADE EUROPEIA NOS TERMOS DO N.o 3 DO ARTIGO 24.o DO PROTOCOLO
DE QUIOTO
Os Estados a seguir indicados sªo actualmente membros da Comunidade Europeia: Reino da BØlgica, Reino da Dinamarca, Repœblica Federal da Alemanha, Repœblica HelØnica, Reino de Espanha, Repœblica Francesa, Irlanda, Repœblica
Italiana, Grªo-Ducado do Luxemburgo, Reino dos Países Baixos, Repœblica da `ustria, Repœblica Portuguesa, Repœblica
da Finlândia, Reino da SuØcia, Reino Unido da Grª-Bretanha e da Irlanda do Norte.
A Comunidade Europeia declara que, de acordo com o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e nomeadamente o
n.o 4 do seu artigo 174.o, tem competŒncia para aderir a acordos internacionais e executar as obrigaçıes deles
resultantes que contribuam para a prossecuçªo dos seguintes objectivos:
 preservaçªo, protecçªo e melhoria da qualidade do ambiente;
 protecçªo da saœde das pessoas;
 utilizaçªo prudente e racional dos recursos naturais;
 promoçªo, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou mundiais do
ambiente.
AlØm disso a Comunidade Europeia declara que jÆ adoptou instrumentos jurídicos que vinculam os seus Estados-Membros no que diz respeito a matØrias regidas pelo presente Protocolo.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criaçªo do quadro de
comØrcio de direitos de emissªo de gases com efeito de estufa na Comunidade Europeia e que
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho
(2002/C 75 E/04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 581 final  2001/0245(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 23 de Outubro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o n.o 1 do seu artigo 175.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,

(3) O objectivo œltimo da Convençªo-Quadro das Naçıes
Unidas relativa às Alteraçıes ClimÆticas, que foi aprovada
pela Decisªo 94/69/CE do Conselho, de 15 de Dezembro
de 1993, relativa à celebraçªo da Convençªo-Quadro das
Naçıes Unidas relativa às Alteraçıes ClimÆticas (4), Ø o de
estabilizar as concentraçıes de gases com efeito de estufa
na atmosfera a um nível que evite uma interferŒncia antropogØnica perigosa com o sistema climÆtico.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico 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 Livro Verde sobre a transacçªo de direitos de emissªo
de gases com efeito de estufa na Uniªo Europeia (1) lançou
um debate em toda a Europa sobre a conveniŒncia e o
possível funcionamento do comØrcio de direitos de
emissªo de gases com efeito de estufa na Uniªo Europeia.
O Programa Europeu para as Alteraçıes ClimÆticas (2) estudou políticas e medidas comunitÆrias num processo que
envolveu intervenientes mœltiplos, incluindo um quadro
para o comØrcio de direitos de emissªo de gases com
efeito de estufa na Comunidade Europeia baseado no Livro Verde. Nas suas Conclusıes de 8 de Março de 2001, o
Conselho reconheceu a especial importância do Programa
Europeu para as Alteraçıes ClimÆticas e do trabalho desenvolvido com base no Livro Verde e sublinhou a necessidade urgente de acçıes concretas a nível comunitÆrio.
(2) O Sexto Programa de Acçªo em matØria de Ambiente
«Ambiente 2010: o nosso futuro, a nossa escolha» (3) identifica as alteraçıes climÆticas como um domínio prioritÆrio de acçªo e prevŒ a criaçªo, atØ 2005, de um regime
comunitÆrio de comØrcio de direitos de emissªo. O programa reconhece que a Comunidade Europeia se comprometeu a conseguir uma reduçªo de 8 % das suas emissıes
de gases com efeito de estufa, em relaçªo aos níveis de
1990, atØ ao período de 2008 a 2012, e que, a mais longo
prazo, as emissıes globais de gases com efeito de estufa
necessitam de ser reduzidas em cerca 70 % em relaçªo aos
níveis de 1990.
(1) COM(2000) 87.
(2) COM(2000) 88.
(3) COM(2001) 31.

(4) O Protocolo de Quioto, aprovado pela Decisªo . ./. . ./CE,
[de . . ., relativa à celebraçªo, em nome da Comunidade
Europeia, do Protocolo de Quioto da Convençªo-Quadro
das Naçıes Unidas sobre as Alteraçıes ClimÆticas e ao
cumprimento conjunto dos respectivos compromissos],
logo que entre em vigor, obrigarÆ a Comunidade e os
seus Estados-Membros a reduzir as suas emissıes antropogØnicas agregadas de gases com efeito de estufa enumeradas no Anexo A do Protocolo em 8 %, em relaçªo aos
níveis de 1990, no período de 2008 a 2012.

(5) A Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros decidiram cumprir em conjunto os seus compromissos de
reduçªo das emissıes antropogØnicas de gases com efeito
de estufa abrangidas pelo Protocolo de Quioto, em conformidade com a Decisªo . ./. . ./CE, [de . . ., relativa à
celebraçªo, em nome da Comunidade Europeia, do Protocolo de Quioto à Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas
sobre as Alteraçıes ClimÆticas e ao cumprimento conjunto dos respectivos compromissos].

(6) A Decisªo 93/389/CEE do Conselho, de 24 de Junho de
1993, relativa a um mecanismo de monitorizaçªo das
emissıes comunitÆrias de CO2 e de outros gases responsÆveis pelo efeito de estufa (5), estabeleceu um mecanismo
de vigilância das emissıes de gases com efeito de estufa e
de avaliaçªo dos progressos obtidos no cumprimento dos
compromissos respeitantes a essas emissıes. Esse mecanismo ajudarÆ os Estados-Membros a determinar a quantidade total de direitos de emissªo a atribuir.

(7) A fim de preservar a integridade do mercado interno e
evitar distorçıes da concorrŒncia, torna-se necessÆrio criar
disposiçıes comunitÆrias relativas à atribuiçªo de direitos
de emissªo pelos Estados-Membros.
(4) JO L 33 de 7.2.1994, p. 11.
(5) JO L 167 de 9.7.1993, p. 31. Decisªo com a redacçªo que lhe foi
dada pela Decisªo 1999/296/CE do Conselho (JO L 117 de
5.5.1999, p. 35).
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(8) Os Estados-Membros devem garantir que os operadores de
certas actividades exercem vigilância e comunicam determinadas emissıes de gases com efeito de estufa em relaçªo a essas actividades.

(9) Os Estados-Membros devem estabelecer regras relativas às
penalidades aplicÆveis às infracçıes ao disposto na presente Directiva e garantir a sua aplicaçªo. Tais penalidades
devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

(10) Para fins de transparŒncia, o pœblico deve ter acesso à
informaçªo relacionada com a atribuiçªo de direitos de
emissªo e aos resultados da vigilância das emissıes de
gases, com a œnica reserva das restriçıes previstas na
Directiva 90/313/CEE, de 7 de Junho de 1990, relativa à
liberdade de acesso à informaçªo em matØria de ambiente (1).

(11) Os Estados-Membros devem apresentar um relatório sobre
a execuçªo da presente Directiva elaborado nos termos da
Directiva 91/692/CEE do Conselho, de 23 de Dezembro
de 1991, relativa à normalizaçªo e à racionalizaçªo dos
relatórios sobre a aplicaçªo de determinadas directivas
respeitantes ao ambiente (2).

(12) Dado que as medidas necessÆrias à aplicaçªo da presente
Directiva sªo medidas de âmbito 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 exercício das
competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (3) convØm que sejam adoptadas atravØs do procedimento de
regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo.

(13) A Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de
1996, relativa à prevençªo e controlo integrados da poluiçªo (4) criou um quadro geral para a prevençªo e o
controlo da poluiçªo que permite a concessªo de licenças
de emissªo de gases com efeito de estufa. ConvØm alterar
a Directiva 96/61/CE por forma a garantir que nªo serªo
estabelecidos valores-limite de emissªo no que respeita às
emissıes directas de gases com efeito de estufa de instalaçıes abrangidas pela presente Directiva, sem prejuízo de
quaisquer outras normas da Directiva 96/61/CE.

(14) Tendo em conta que o objectivo da acçªo proposta, a
saber, a criaçªo do quadro de comØrcio de direitos de
emissªo de gases com efeito de estufa na Comunidade,
nªo pode ser suficientemente realizado atravØs da acçªo
singular dos Estados-Membros e que, portanto, devido à
dimensªo e aos efeitos da acçªo proposta, pode ser melhor alcançado a nível comunitÆrio, a Comunidade pode
tomar medidas de acordo com o princípio da subsidiariedade, tal como estabelecido no artigo 5.o do Tratado. Em
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

158
377
184
257

de
de
de
de

23.6.1990, p. 56.
31.12.1990, p. 48.
17.7.1999, p. 23.
10.10.1996, p. 26.
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conformidade com o princípio da proporcionalidade, tal
como estabelecido no mesmo artigo, esta Directiva nªo
excede o necessÆrio à realizaçªo do referido objectivo.
(15) A presente directiva Ø compatível com a Convençªo-Quadro das Naçıes Unidas relativa às Alteraçıes ClimÆticas e
o Protocolo de Quioto, devendo ser revista à luz dos
desenvolvimentos nesse contexto e por forma a tomar
em consideraçªo a experiŒncia adquirida com a sua aplicaçªo e os progressos registados na vigilância das emissıes de gases com efeito de estufa.
(16) O comØrcio de direitos de emissªo deve fazer parte de um
conjunto completo e coerente de políticas e medidas executadas ao nível dos Estados-Membros e da Comunidade.
Sem prejuízo dos artigos 87.o e 88.o do Tratado, convØm
ter em conta, no que respeita às actividades abrangidas
pelo regime comunitÆrio de comØrcio de emissıes de gases com efeito de estufa, o nível de tributaçªo destinado a
atingir os mesmos objectivos. A revisªo da Directiva considerarÆ atØ que ponto foram conseguidos os objectivos
em questªo.
(17) A presente Directiva respeita os direitos fundamentais e
observa os princípios reconhecidos, nomeadamente pela
Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia,
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Objecto
A presente Directiva cria o quadro comunitÆrio de comØrcio de
direitos de emissªo de gases com efeito de estufa, a fim de
promover a reduçªo economicamente eficiente das emissıes
de gases com efeito de estufa
Artigo 2.o
´mbito de aplicaçªo
1.
A presente directiva aplica-se às emissıes, provenientes
das actividades enumeradas no Anexo I, de gases com efeito
de estufa determinados com relaçªo a essas actividades.
2.
A presente Directiva Ø aplicÆvel sem prejuízo das normas
de eficiŒncia energØtica previstas na Directiva 96/61/CE.
Artigo 3.o
Definiçıes
Para efeitos da presente Directiva, entende-se por:
a) «direito de emissªo»: o direito de emitir uma tonelada de
equivalente dióxido de carbono durante um determinado
período, que só Ø vÆlido para efeitos do cumprimento da
presente Directiva e que Ø transferível em conformidade
com as suas disposiçıes;
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b) «emissªo»: a libertaçªo de gases com efeito de estufa na
atmosfera a partir de fontes numa instalaçªo;
c) «gases com efeito de estufa»: os gases constantes do Anexo
II;
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Artigo 6.o
Termos e conteœdo da licença

d) «licença de emissªo de gases com efeito de estufa»: a licença
passada de acordo com o disposto nos artigos 5.o e 6.o;

1.
A licença de emissªo de gases com efeito de estufa, permitindo a emissªo de gases com efeito de estufa de toda ou
parte da instalaçªo, serÆ passada pela autoridade competente
mediante prova de que o operador Ø capaz de exercer a vigilância e comunicar a emissªo.

e) «instalaçªo»: uma unidade tØcnica fixa onde se realizam uma
ou mais actividades enumeradas no Anexo I;

A licença pode abranger uma ou mais instalaçıes no mesmo
local exploradas pelo mesmo operador.

f) «operador»: qualquer pessoa que explore ou controle a instalaçªo ou, caso a lei nacional o preveja, em quem foi
delegado um poder económico decisivo sobre o funcionamento tØcnico da instalaçªo;

2.
As licenças de emissªo de gases com efeito de estufa
incluirªo o seguinte:

g) «pessoa»: qualquer pessoa singular ou colectiva;

a) o nome e o endereço do operador;

h) «pœblico»: uma ou mais pessoas e, em conformidade com a
lei ou as prÆticas nacionais, associaçıes, organizaçıes ou
grupos de pessoas;

b) uma descriçªo das actividades e emissıes da instalaçªo;

i) «tonelada de equivalente dióxido de carbono»: uma tonelada
de dióxido de carbono (CO2) ou uma quantidade de qualquer outro gÆs com efeito de estufa referido no Anexo II
com um potencial de aquecimento global equivalente.

c) exigŒncias de vigilância adequada, especificando a metodologia e a frequŒncia do exercício de vigilância;

d) regras de comunicaçªo de informaçıes; e

Artigo 4.o
Licenças de emissªo de gases com efeito de estufa
Os Estados-Membros garantirªo que, a partir de 1 de Janeiro de
2005, nenhuma instalaçªo realizarÆ qualquer actividade enumerada no Anexo I de que resulte a emissªo de gases com
efeito de estufa, determinados com relaçªo a essa actividade,
a nªo ser que o seu operador seja titular de uma licença
emitida pela autoridade competente de acordo com o disposto
nos artigos 5.o e 6.o.
Artigo 5.o
Pedido de licenças
O pedido de uma licença de emissªo de gases com efeito de
estufa à autoridade competente deve incluir uma descriçªo:
a) da instalaçªo e das suas actividades;
b) das matØrias-primas e acessórias cuja utilizaçªo Ø susceptível
de produzir emissªo de gases;
c) das fontes de emissªo da instalaçªo; e
d) das medidas planeadas para exercer a vigilância das emissıes para o ambiente, de acordo com as orientaçıes adoptadas em conformidade com o artigo 14.o.
O pedido deve tambØm incluir um resumo nªo tØcnico de
pormenores relativos aos elementos mencionados no primeiro
parÆgrafo.

e) o dever de devolver direitos de emissªo equivalentes ao total
das emissıes da instalaçªo em cada ano civil, verificadas em
conformidade com o artigo 15.o, no prazo de trŒs meses a
contar do termo do ano em causa.
Artigo 7.o
Modificaçªo das instalaçıes
O operador informarÆ a autoridade competente de qualquer
modificaçªo prevista na natureza ou no funcionamento da instalaçªo ou da sua eventual ampliaçªo que possa exigir a actualizaçªo da licença de emissªo de gases com efeito de estufa. Se
for o caso, a autoridade competente actualizarÆ a licença.

No caso de alteraçªo da identidade do operador da instalaçªo, a
autoridade competente actualizarÆ a licença a fim de introduzir
o nome e o endereço do novo operador.
Artigo 8.o
Coordenaçªo com a Directiva 96/61/CE
No caso de instalaçıes que realizem actividades incluídas no
Anexo I da Directiva 96/61/CE, os Estados-Membros tomarªo
as medidas necessÆrias, para garantir a coordenaçªo das regras
e do processo das licenças de emissªo de gases com efeito de
estufa relativamente às regras e processo da licença prevista
naquela Directiva. A aplicaçªo do disposto nos artigos 5.o,
6.o e 7.o da presente Directiva pode ser integrada no processo
previsto na Directiva 96/61/CE.
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Artigo 9.o
Plano nacional de atribuiçªo de direitos de emissªo
1.
Para cada período referido nos n.os 1 e 2 do artigo 11.o,
cada Estado-Membro elaborarÆ um plano nacional estabelecendo a quantidade total de direitos de emissªo que tenciona
atribuir nesse período e de que modo os tenciona atribuir. O
plano serÆ baseado em critØrios objectivos e transparentes,
incluindo os enumerados no Anexo III.
Para o período referido no n.o 1 do artigo 11.o, o plano serÆ
publicado e notificado à Comissªo e aos outros Estados-Membros atØ 31 de Março de 2004. Para períodos posteriores, o
plano serÆ publicado e notificado à Comissªo e aos outros
Estados-Membros pelo menos dezoito meses antes do início
do período em causa.
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operadores das instalaçıes. Essa decisªo serÆ tomada pelo menos doze meses antes do início do período em causa e terÆ por
base o respectivo plano nacional de atribuiçªo elaborado nos
termos do artigo 9.o e em conformidade com o artigo 10.o,
tendo em devida conta as observaçıes do pœblico.
3.
As decisıes tomadas por força dos n.os 1 e 2 devem
observar as disposiçıes do Tratado, e nomeadamente os seus
artigos 87.o e 88.o. Na atribuiçªo de direitos de emissªo os
Estados-Membros terªo em conta a necessidade de permitir o
acesso de novos operadores aos direitos de emissªo.
4.
AtØ 28 de Fevereiro de cada ano dos períodos referidos
nos n.os 1 e 2, a autoridade competente concederÆ uma parte
da quantidade total de direitos de emissªo.
Artigo 12.o

2.
Os planos nacionais de atribuiçªo de direitos de emissªo
serªo analisados no comitØ referido no n.o 1 do artigo 23.o.
3.
No prazo de trŒs meses a contar da notificaçªo de um
plano nacional de atribuiçªo por um Estado-Membro nos termos do n.o 1, a Comissªo pode indeferir esse plano ou qualquer dos seus elementos com fundamento na sua incompatibilidade com os critØrios enumerados no Anexo III ou no artigo
10.o. O Estado-Membro só pode tomar uma decisªo, nos termos dos n.os 1 ou 2 do artigo 11.o, se as alteraçıes propostas
tiverem sido aceites pela Comissªo.
Artigo 10.o
MØtodo de atribuiçªo
1.
Para o período de trŒs anos com início em Janeiro de
2005, os Estados-Membros atribuirªo gratuitamente os direitos
de emissªo.
2.
A Comissªo particularizarÆ um mØtodo de atribuiçªo harmonizado para o período de cinco anos que começa em 1 de
Janeiro de 2008, nos termos do processo referido no n.o 2 do
artigo 23.o.

TransferŒncia, devoluçªo e anulaçªo dos direitos de
emissªo
1.
Os Estados-Membros garantirªo a possibilidade de transferŒncia dos direitos de emissªo entre pessoas no interior da
Comunidade sem outras restriçıes para alØm das previstas ou
aprovadas para efeitos da presente Directiva.
2.
Os Estados-Membros garantirªo o reconhecimento dos
direitos de emissªo concedidos pelas autoridades competentes
dos outros Estados-Membros, para efeitos do cumprimento dos
deveres dos operadores, nos termos do n.o 3.
3.
AtØ 31 de Março de cada ano, os Estados-Membros garantirªo a devoluçªo, pelo operador de cada instalaçªo, do
nœmero de direitos de emissªo equivalente às emissıes totais
provenientes dessa instalaçªo durante o ano civil anterior, tal
como verificadas nos termos do artigo 15.o, e consequente
cancelamento.
4.
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias
para assegurar que os direitos de emissªo podem ser cancelados
em qualquer momento, a pedido do seu titular.
Artigo 13.o

Artigo 11.o

Validade dos direitos de emissªo

Atribuiçªo e concessªo de direitos de emissªo

1.
Os direitos sªo vÆlidos para emissıes verificadas durante
o período referido no n.o 1 ou no n.o 2 do artigo 11.o, relativamente ao qual foram concedidos.

1.
Para o período de trŒs anos que começa em 1 de Janeiro
de 2005, cada Estado-Membro determinarÆ a quantidade total
de direitos de emissªo que atribuirÆ nesse período e a sua
repartiçªo pelos operadores das instalaçıes. Essa decisªo serÆ
tomada pelo menos trŒs meses antes do início do período e
terÆ por base o respectivo plano nacional de atribuiçªo elaborado nos termos do artigo 9.o e em conformidade com o artigo
10.o, tendo em devida conta as observaçıes do pœblico.

2.
TrŒs meses após o início do primeiro período de cinco
anos referido no n.o 2 do artigo 11.o, os direitos de emissªo
que tenham caducado e nªo tenham sido devolvidos e cancelados em conformidade com o n.o 3 do artigo 12.o serªo
cancelados pela autoridade competente.

2.
Para o período de cinco anos que começa em 1 de Janeiro de 2008, e para cada período de cinco anos ulterior, cada
Estado-Membro determinarÆ a quantidade total de direitos de
emissªo que atribuirÆ nesse período e a sua repartiçªo pelos

Os Estados-Membros podem conceder a pessoas direitos de
emissªo para o período em curso, a fim de substituir direitos
na sua posse que tenham sido cancelados nos termos do primeiro parÆgrafo.
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3.
TrŒs meses após o início de cada período de cinco anos
ulterior referido no n.o 2 do artigo 11.o, os direitos de emissªo
que tenham caducado e nªo tenham sido devolvidos e cancelados em conformidade com o n.o 3 do artigo 12.o serªo
cancelados pela autoridade competente.

rias para garantir a sua aplicaçªo. As penalidades devem ser
efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-Membros
notificarªo as referidas disposiçıes à Comissªo atØ 31 de Dezembro de 2003 e qualquer alteraçªo posterior o mais rapidamente possível.

Os Estados-Membros concederªo a pessoas direitos de emissªo
para o período em curso, a fim de substituir direitos na sua
posse que tenham sido cancelados nos termos do primeiro
parÆgrafo.

2.
Os Estados-Membros publicarªo os nomes dos operadores que tenham infringido as disposiçıes nacionais adoptadas
por força da presente Directiva.

Artigo

14.o

Orientaçıes para a vigilância e comunicaçªo de informaçıes relativas a emissıes
1.
A Comissªo adoptarÆ orientaçıes para a vigilância e comunicaçªo de informaçıes relativas a emissıes, resultantes das
actividades enumeradas no Anexo I, de gases com efeito de
estufa determinados com relaçªo a essas actividades, de acordo
com o processo referido no n.o 2 do artigo 23.o. As orientaçıes basear-se-ªo nos princípios de vigilância e comunicaçªo de
informaçıes estabelecidos no Anexo IV.

2.
Os Estados-Membros garantirªo a vigilância das emissıes
em conformidade com as orientaçıes.

3.
Os Estados-Membros assegurarªo a comunicaçªo, por
cada operador, à autoridade competente, no termo do ano
em causa, de informaçıes relativas às emissıes da instalaçªo
verificadas em cada ano civil, em conformidade com as orientaçıes.

Artigo 15.o
Verificaçªo
Os Estados-Membros garantirªo que os relatórios apresentados
pelos operadores, nos termos do n.o 3 do artigo 14.o, sªo
verificados em conformidade com os critØrios estabelecidos
no Anexo V e que as autoridades competentes sªo informadas
dos resultados da verificaçªo.

Os Estados-Membros assegurarªo que os operadores cujos relatórios nªo tiverem sido considerados satisfatórios, em conformidade com os critØrios estabelecidos no Anexo V, atØ 31 de
Março de cada ano, no que se refere às emissıes do ano
anterior, nªo possam transferir direitos de emissªo enquanto
os relatórios nªo forem considerados satisfatórios.

3.
Os Estados-Membros garantirªo que os operadores de
instalaçıes que nªo devolvam, atØ 31 de Março de cada ano,
direitos de emissªo suficientes para cobrir as suas emissıes do
ano anterior serªo obrigados a pagar uma penalidade pelas
emissıes excedentÆrias. A penalidade por emissıes excedentÆrias serÆ igual a 100 euros ou ao dobro do preço mØdio de
mercado, entre 1 de Janeiro e 31 de Março desse ano, dos
direitos de emissıes do ano anterior, escolhendo-se o valor
mais elevado dos dois, por cada tonelada de equivalente dióxido de carbono emitida pela instalaçªo relativamente à qual o
operador nªo tenha devolvido direitos. O pagamento da penalidade pelas emissıes excedentÆrias nªo dispensa o operador do
dever de devolver a quantidade de direitos de emissªo equivalente às emissıes excedentÆrias, aquando da devoluçªo dos
direitos de emissªo relativos ao ano civil seguinte.

4.
Durante o período de trŒs anos que começa em Janeiro
de 2005, os Estados-Membros aplicarªo uma penalidade por
emissıes excedentÆrias mais baixa, igual a 50 euros ou ao
dobro do preço mØdio de mercado, entre 1 de Janeiro e 31
de Março desse ano, dos direitos de emissıes do ano anterior,
escolhendo-se o valor mais elevado dos dois, por cada tonelada
de equivalente dióxido de carbono emitida pela instalaçªo relativamente à qual o operador nªo tenha devolvido direitos. O
pagamento da penalidade pelas emissıes excedentÆrias nªo
dispensa o operador do dever de devolver a quantidade de
direitos de emissªo equivalente às emissıes excedentÆrias,
aquando da devoluçªo dos direitos de emissªo relativos ao
ano civil seguinte.
Artigo 17.o
Acesso à informaçªo
As decisıes relativas à atribuiçªo de direitos de emissªo e as
informaçıes sobre emissıes exigidas pela licença de emissªo de
gases com efeito de estufa na posse da autoridade competente
serªo colocadas à disposiçªo do pœblico pela referida autoridade, com reserva das restriçıes previstas nos n.os 2 e 3 do
artigo 3.o da Directiva 90/313/CEE.
Artigo 18.o
Autoridade competente

Artigo 16.o
Penalidades
1.
Os Estados-Membros estabelecerªo regras sobre penalidades aplicÆveis a infracçıes das disposiçıes nacionais adoptadas
por força da presente Directiva e tomarªo as medidas necessÆ-

Os Estados-Membros adoptarªo as disposiçıes administrativas
adequadas, e nomeadamente a designaçªo da autoridade competente, com vista à aplicaçªo da presente Directiva. Nos casos
em que for designada mais de uma autoridade competente,
deve haver uma coordenaçªo do trabalho efectuado por essas
autoridades no âmbito da presente Directiva.
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Artigo 19.o
Registo
1.
Os Estados-Membros criarªo e manterªo um registo de
dados a fim de assegurar uma contabilidade precisa da concessªo, detençªo, transferŒncia e cancelamento de direitos de
emissªo. Os Estados-Membros podem gerir os seus registos de
dados num sistema consolidado conjuntamente com outros
Estados-Membros.

2.
Qualquer pessoa pode ser titular de direitos de emissªo.
O registo de dados terÆ contas separadas onde serªo registados
os direitos de emissªo na posse de cada pessoa a quem tiverem
sido atribuídos ou cedidos por transferŒncia.

3.
Para execuçªo da presente Directiva, a Comissªo adoptarÆ
um regulamento em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 23.o com vista à criaçªo de um sistema
de registo de dados normalizado e seguro, sob a forma de
bases de dados electrónicas normalizadas, contendo dados comuns que permitam acompanhar a concessªo, detençªo, transferŒncia e cancelamento de direitos, garantir a confidencialidade
adequada e assegurar a impossibilidade de transferŒncias incompatíveis com os deveres resultantes do Protocolo de
Quioto.
Artigo 20.o
Administrador central
1.
Um Administrador Central, designado pela Comissªo,
manterÆ um diÆrio independente de operaçıes no qual serªo
registados a concessªo, transferŒncia e cancelamento de direitos
de emissªo.

2.
O Administrador Central procederÆ a um controlo automÆtico de cada operaçªo nos registos atravØs do diÆrio independente de operaçıes para verificar se nªo existem irregularidades na concessªo, transferŒncia e cancelamento de direitos
de emissªo.

3.
Caso sejam identificadas irregularidades atravØs do controlo automÆtico, o Administrador Central informarÆ os Estados-Membros em causa que nªo efectuarªo as operaçıes em
questªo ou quaisquer operaçıes futuras relacionadas com os
referidos direitos de emissªo atØ terem sido resolvidas as ditas
irregularidades.
Artigo 21.o
Relatórios dos Estados-Membros
1.
Anualmente, os Estados-Membros enviarªo à Comissªo
um relatório sobre a aplicaçªo da presente Directiva. O relatório prestarÆ especial atençªo às disposiçıes relativas à atribuiçªo de direitos de emissªo, ao funcionamento do registo
de dados, à aplicaçªo das orientaçıes de vigilância e comunicaçªo de informaçıes, à verificaçªo e às questıes relacionadas
com o cumprimento da Directiva. O primeiro relatório deve
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ser enviado à Comissªo atØ 31 de Maio de 2005. Este relatório
serÆ redigido com base num questionÆrio ou modelo elaborado
pela Comissªo em conformidade com o processo previsto no
artigo 6.o da Directiva 91/692/CEE. O questionÆrio ou modelo
serÆ enviado aos Estados-Membros pelo menos seis meses antes
do prazo para apresentaçªo do primeiro relatório.
2.
Com base nos relatórios referidos no n.o 1, a Comissªo
publicarÆ um relatório sobre a execuçªo da presente Directiva
no prazo de trŒs meses a contar da recepçªo dos relatórios dos
Estados-Membros.
3.
A Comissªo organizarÆ o intercâmbio de informaçıes
entre as autoridades competentes dos Estados-Membros sobre
os desenvolvimentos em matØria de atribuiçªo de direitos, funcionamento do registo de dados, vigilância, comunicaçªo de
informaçıes, verificaçªo e cumprimento.
Artigo 22.o
Alteraçıes ao Anexo III
A Comissªo pode alterar o Anexo III à luz dos relatórios apresentados ao abrigo do artigo 21.o e da experiŒncia adquirida
com a aplicaçªo da presente Directiva, em conformidade com o
procedimento referido no n.o 2 do artigo 23.o.
Artigo 23.o
ComitØ
1.
A Comissªo Ø assistida pelo comitØ criado pelo artigo 8.o
da Decisªo 93/389/CEE.
2.
Sempre que se remeter para o presente nœmero, aplicar-se-Æ o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o
da Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o artigo 7.o e
o artigo 8.o.
3.
O período previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
n.o 1999/468/CE Ø de trŒs meses.
Artigo 24.o
Relaçıes com outros regimes de comØrcio de direitos de
emissªo de gases com efeito de estufa
1.
A Comunidade pode concluir acordos com países terceiros com vista ao reconhecimento mœtuo de direitos de emissªo
entre o regime comunitÆrio de comØrcio de emissıes de gases
com efeito de estufa e outros regimes de comØrcio de emissıes
de gases com efeito de estufa, em conformidade com o disposto no artigo 300.o do Tratado.
2.
Sempre que tenha sido concluído um acordo referido no
n.o 1, a Comissªo deve elaborar quaisquer disposiçıes necessÆrias relacionadas com o reconhecimento mœtuo dos direitos de
emissªo ao abrigo do mesmo acordo, nos termos do procedimento referido no n.o 2 do artigo 23.o.
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Artigo 25.o
Alteraçªo da Directiva 96/61/CE
É acrescentado o seguinte parÆgrafo ao n.o 3 do artigo 9.o da
Directiva 96/61/CE:
«Se as emissıes de um gÆs com efeito de estufa de uma
instalaçªo estiverem previstas no Anexo I da Directiva
. ./. . . ./CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de . . .,
[relativa à criaçªo de um quadro para o comØrcio de emissıes de gases com efeito de estufa na Comunidade Europeia
e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho] (*), em
relaçªo a actividades realizadas nessa instalaçªo, a licença
nªo incluirÆ um valor-limite de emissªo aplicÆvel às emissıes directas desse gÆs, a menos que se torne necessÆrio
assegurar que nªo serÆ causada qualquer poluiçªo local
significativa. Se necessÆrio, as autoridades competentes alterarªo a licença para suprimir o valor-limite de emissªo.
___________
(*) JO L . . .».
Artigo 26.o
Revisªo
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b) o mØtodo harmonizado de atribuiçªo necessÆrio;
c) a utilizaçªo de crØditos de emissªo de mecanismos «de projecto»;
d) a relaçªo entre o comØrcio de direitos de emissªo e outras
políticas e medidas aplicadas aos níveis nacional e comunitÆrio, incluindo as instrumentos fiscais com os mesmos
objectivos; e
e) a conveniŒncia da existŒncia de um registo de dados comunitÆrio œnico.
A Comissªo apresentarÆ qualquer relatório deste tipo ao Parlamento Europeu e ao Conselho atØ 30 de Junho de 2006, se
necessÆrio acompanhado de propostas.
Artigo 27.o
Execuçªo
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento à presente Directiva o mais tardar em 31 de Dezembro
de 2003. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo. A
Comissªo notificarÆ os outros Estados-Membros das referidas
disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas.

1.
Com base nos progressos obtidos na vigilância das emissıes de gases com efeito de estufa, a Comissªo pode apresentar
uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho atØ 31 de
Dezembro de 2004 com vista à alteraçªo do Anexo I por
forma a incluir outras actividades e emissıes de outros gases
com efeito de estufa enumerados no Anexo II.

As disposiçıes adoptadas pelos Estados-Membros incluirªo
uma referŒncia à presente Directiva ou serªo acompanhadas
dessa referŒncia aquando da sua publicaçªo oficial. O modo
da referŒncia compete aos Estados-Membros.

2.
Com base na experiŒncia adquirida com a aplicaçªo da
presente Directiva e nos progressos obtidos na vigilância de
emissıes de gases com efeito de estufa e à luz dos desenvolvimentos no contexto internacional, a Comissªo pode elaborar
um relatório sobre a aplicaçªo da Directiva, considerando:

Entrada em vigor

a) a conveniŒncia da alteraçªo do Anexo I com vista à inclusªo
de outras actividades e emissıes de outros gases com efeito
de estufa enumerados no Anexo II, com vista a aumentar a
eficiŒncia económica do regime;

Artigo 28.o

A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 29.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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ANEXO I
CATEGORIAS DE ACTIVIDADES REFERIDAS NO N.o 1 DO ARTIGO 2.o, NO ARTIGO 3.o, NO ARTIGO 4.o,
NO N.o 1 DO ARTIGO 14.o E NO ARTIGO 26.o
1. As instalaçıes ou partes de instalaçıes utilizadas para a investigaçªo, desenvolvimento e ensaio de novos produtos ou
processos nªo sªo abrangidas pela presente directiva.
2. Os valores-limite a seguir mencionados referem-se, de um modo geral, às capacidades de produçªo ou a rendimentos.
Se o mesmo operador exercer vÆrias actividades da mesma rubrica na mesma instalaçªo ou no mesmo sítio, as
capacidades dessas actividades serªo adicionadas.
Actividades

Gases com efeito de estufa

Actividades no sector da energia
Instalaçıes de combustªo com uma potŒncia tØrmica nominal superior a 20 MW (com
excepçªo de instalaçıes para resíduos perigosos ou resíduos sólidos urbanos)

Dióxido de carbono

Refinarias de óleos minerais

Dióxido de carbono

Fornos de coque

Dióxido de carbono

Produçªo e transformaçªo de metais ferrosos
Instalaçıes de ustulaçªo ou sinterizaçªo de minØrio metÆlico (incluindo sulfuretos)

Dióxido de carbono

Instalaçıes para a produçªo de gusa ou aço (fusªo primÆria ou secundÆria), incluindo
fundiçªo contínua com uma capacidade superior a 2,5 toneladas por hora

Dióxido de carbono

Indœstria mineral
Instalaçıes de produçªo de clínquer em fornos giratórios com uma capacidade de
produçªo superior a 500 toneladas por dia ou de cal em fornos giratórios com uma
capacidade de produçªo superior a 50 toneladas por dia, ou noutros tipos de fornos
com uma capacidade de produçªo superior a 50 toneladas por dia

Dióxido de carbono

Instalaçıes de produçªo de vidro, incluindo fibra de vidro, com uma capacidade de
fusªo superior a 20 toneladas por dia

Dióxido de carbono

Instalaçıes de fabrico de produtos cerâmicos por cozedura, nomeadamente telhas, tijolos, tijolos refractÆrios, ladrilhos, produtos de grØs ou porcelanas, com uma capacidade
de produçªo superior a 75 toneladas por dia e/ou uma capacidade de forno superior a
4 m3 e uma densidade de carga enfornada por forno superior a 300 kg/m3

Dióxido de carbono

Outras actividades
Instalaçıes industriais de fabrico de
a) Pasta de papel a partir de madeira ou de outras substâncias fibrosas

Dióxido de carbono

b) Papel e cartªo com uma capacidade de produçªo superior a 20 toneladas por dia

Dióxido de carbono
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ANEXO II
GASES COM EFEITO DE ESTUFA REFERIDOS NOS ARTIGOS 3.o E 26.o
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarbonetos (HFC)
Perfluorocarbonetos (PFC)
Hexafluoreto de enxofre (SF6)

ANEXO III
CRITÉRIOS PARA OS PLANOS NACIONAIS DE ATRIBUI˙ˆO DE DIREITOS DE EMISSˆO REFERIDOS
NO ARTIGO 9.o
1. A quantidade total de direitos e emissªo a atribuir no período relevante deve ser coerente com a obrigaçªo, para o
Estado-Membro, de limitar as suas emissıes em conformidade com a Decisªo . ./. . ./CE e o Protocolo de Quioto,
tendo em conta a proporçªo das emissıes globais que estas representam em comparaçªo com emissıes de fontes nªo
abrangidas pela presente directiva;
2. A quantidade total de direitos de emissªo a atribuir deve ser coerente com a avaliaçªo dos progressos reais e previstos
no cumprimento dos compromissos assumidos pela Comunidade em conformidade com a Decisªo 93/389/CEE;
3. A quantidade de direitos de emissªo a atribuir deve ser coerente com o potencial tecnológico de reduçªo de emissıes
das instalaçıes;
4. O plano deve ser coerente com outros instrumentos legislativos e políticos comunitÆrios. Em especial, nªo deverªo
ser atribuídos direitos para cobrir emissıes que irªo ser reduzidas ou eliminadas na sequŒncia de legislaçªo comunitÆria sobre a utilizaçªo de fontes de energia renovÆveis na produçªo de electricidade e devem ser tidos em conta
eventuais aumentos de emissıes inevitÆveis decorrentes de novos requisitos legislativos;
5. O plano nªo deve estabelecer discriminaçıes entre empresas ou sectores que sejam susceptíveis de favorecer indevidamente determinadas empresas ou actividades; os direitos atribuídos às instalaçıes nªo devem exceder as suas
necessidades provÆveis;
6. O plano deve incluir informaçıes sobre os meios que permitirªo aos novos operadores começar a participar no
regime de comØrcio de emissıes de gases com efeito de estufa no Estado-Membro;
7. O plano deve conter informaçıes sobre o modo como serÆ tomada em consideraçªo a acçªo desenvolvida numa fase
inicial; e
8. O plano deve incluir disposiçıes para que o pœblico possa exprimir as suas observaçıes e conter informaçıes sobre
os meios que irªo permitir que essas observaçıes sejam tidas em conta antes da tomada de uma decisªo sobre a
atribuiçªo dos direitos de emissªo.
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ANEXO IV
PRINC˝PIOS DE VIGIL´NCIA E COMUNICA˙ˆO DE INFORMA˙ÕES REFERIDOS NO N.o 1 DO ARTIGO 14.o
Vigilância das emissıes de dióxido de carbono
As emissıes serªo monitorizadas quer atravØs de cÆlculos quer com base em mediçıes.
CÆlculos
Os cÆlculos das emissıes serªo efectuados utilizando a fórmula:
Dados da actividade × Factor de emissªo × Factor de oxidaçªo
Os dados da actividade (combustível utilizado, taxa de produçªo, etc.) serªo monitorizados com base em dados relativos
ao abastecimento ou em mediçıes.
Serªo utilizados factores de emissªo reconhecidos. Os factores de emissªo específicos de cada actividade sªo aceitÆveis
em relaçªo a todos os combustíveis. Os factores por defeito sªo aceitÆveis para todos os combustíveis excepto para os
nªo comerciais (combustíveis derivados de resíduos, como pneumÆticos e gases provenientes de processos industriais).
Para o carvªo, serªo desenvolvidos factores por defeito específicos por camada e, para o gÆs natural, factores por defeito
específicos para a Uniªo Europeia ou por país produtor. Os valores por defeito IPCC sªo aceitÆveis para produtos de
refinaria. O factor de emissªo para a biomassa serÆ igual a zero.
Se o factor de emissªo nªo tiver em conta o facto de que uma parte do carbono nªo Ø oxidado, deverÆ ser utilizado um
factor de oxidaçªo adicional. Se os factores específicos da actividade tiverem sido calculados e jÆ tiverem a oxidaçªo em
conta, nªo serÆ necessÆrio aplicar um factor de oxidaçªo.
Serªo utilizados factores de oxidaçªo por defeito desenvolvidos em conformidade com a Directiva 96/61/CE, a menos
que o operador possa demonstrar que os factores específicos da actividade sªo mais precisos.
SerÆ efectuado um cÆlculo separado para cada actividade e cada combustível.
Mediçªo
A mediçªo das emissıes utilizarÆ mØtodos normalizados ou reconhecidos e serÆ confirmada por um cÆlculo das
emissıes comprovativo.
Vigilância de emissıes de outros gases com efeito de estufa
Serªo utilizados mØtodos normalizados ou reconhecidos.
Comunicaçªo de informaçıes sobre as emissıes
Cada operador incluirÆ as seguintes informaçıes no relatório relativo a uma instalaçªo:
A. Dados de identificaçªo da instalaçªo, incluindo:
 Designaçªo da instalaçªo;
 Endereço, incluindo código postal e país;
 Tipo e nœmero de actividades do Anexo I realizadas na instalaçªo;
 Endereço, telefone, fax e endereço electrónico de uma pessoa de contacto; e
 Nome do proprietÆrio da instalaçªo e da eventual empresa-mªe.
B. Para cada actividade do Anexo I realizada no sítio para a qual sªo calculadas emissıes:
 Dados relativos à actividade;
 Factores de emissªo;
 Factores de oxidaçªo; e
 Emissıes totais.
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C. Para cada actividade do Anexo I realizada no sítio para a qual sªo medidas emissıes:
 Emissıes totais; e
 Informaçıes sobre a fiabilidade dos mØtodos de mediçªo.
D. Para as emissıes resultantes da combustªo energØtica, o relatório tambØm deverÆ incluir o factor de oxidaçªo, a
menos que esta jÆ tenha sido tomada em consideraçªo no desenvolvimento de um factor de emissªo específico da
actividade.
Os Estados-Membros tomarªo medidas para coordenar os requisitos de comunicaçªo de informaçıes com quaisquer
outros requisitos de comunicaçªo de informaçıes existentes por forma a minimizar os encargos para as empresas.

ANEXO V
CRITÉRIOS DE VERIFICA˙ˆO REFERIDOS NO ARTIGO 15.o
Princípios gerais
1. As emissıes de cada uma das actividades enumeradas no Anexo I serªo sujeitas a verificaçªo.
2. O processo de verificaçªo terÆ em conta o relatório apresentado em conformidade com o n.o 3 do artigo 14.o e a
vigilância efectuada durante o ano anterior. Serªo abordadas a fiabilidade, credibilidade e precisªo dos sistemas de
vigilância e dos dados e informaçıes comunicados no que se refere às emissıes, em especial:
a) os dados comunicados em relaçªo à actividade em causa e as mediçıes e os cÆlculos conexos;
b) a escolha e a utilizaçªo de factores de emissªo;
c) os cÆlculos conducentes à determinaçªo das emissıes globais; e
d) caso tenham sido feitas mediçıes, a adequaçªo da escolha e a utilizaçªo de mØtodos de mediçªo.
3. As emissıes comunicadas só podem ser validadas se existirem dados e informaçıes fiÆveis e credíveis que as
permitam determinar com um elevado grau de certeza. Para estabelecer esse grau elevado de certeza, o operador
deve demonstrar que:
a) os dados comunicados sªo coerentes;
b) a recolha dos dados foi efectuada de acordo com as normas científicas aplicÆveis; e
c) os registos relevantes da instalaçªo sªo completos e coerentes.
4. O verificador terÆ acesso a todos os locais e informaçıes relacionadas com o assunto da verificaçªo.
5. O verificador terÆ em conta se a instalaçªo estÆ ou nªo registada no sistema comunitÆrio de ecogestªo e auditoria
(EMAS).
Metodologia
AnÆlise estratØgica
6. A verificaçªo serÆ baseada numa anÆlise estratØgica de todas as actividades realizadas na instalaçªo. Isto exige que o
verificador tenha uma perspectiva geral de todas as actividades e da sua importância para as emissıes.
AnÆlise processual
7. Se adequado, a verificaçªo das informaçıes apresentadas realizar-se-Æ no local da instalaçªo. O verificador recorrerÆ
a controlos no local para determinar a fiabilidade dos dados e das informaçıes comunicadas.
AnÆlise dos riscos
8. O verificador submeterÆ todas as fontes de emissıes de gases com efeito de estufa existentes na instalaçªo a uma
avaliaçªo no que diz respeito à fiabilidade dos dados relativos a cada fonte que contribui para as emissıes globais da
instalaçªo.
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9. Com base nesta anÆlise, o verificador identificarÆ explicitamente as fontes com um risco de erro elevado e outros
aspectos do processo de vigilância e comunicaçªo de informaçıes susceptíveis de contribuir para erros na determinaçªo das emissıes globais, em particular a escolha dos factores de emissªo e os cÆlculos necessÆrios para
determinar as emissıes de fontes isoladas. Deve ser prestada uma atençªo especial às fontes que apresentam um
risco de erro elevado e a esses aspectos do procedimento de vigilância.
10. O verificador tomarÆ em consideraçªo quaisquer mØtodos efectivos de controlo dos riscos aplicados pelo operador
com vista à minimizaçªo do grau de incerteza.
Relatório
11. O verificador deverÆ preparar um relatório sobre o processo de validaçªo no qual estabeleça se o relatório
apresentado em conformidade com o n.o 3 do artigo 14.o Ø ou nªo satisfatório. Este relatório deverÆ especificar
todas as questıes relevantes para o trabalho efectuado. O relatório apresentado em conformidade com o n.o 3 do
artigo 14.o serÆ considerado satisfatório se, na opiniªo do verificador, as emissıes totais forem declaradas de forma
globalmente correcta.
Requisitos de competŒncia mínimos para o verificador
12. O verificador deve ser independente do operador, realizar as suas actividades com um profissionalismo sØrio e
objectivo e ter um bom conhecimento:
a) das disposiçıes da presente directiva, bem como das normas e orientaçıes relevantes adoptadas pela Comissªo
nos termos do n.o 1 do artigo 14.o;
b) dos requisitos legislativos, regulamentares e administrativos relevantes para a actividade sujeita a verificaçªo; e
c) da produçªo de todas as informaçıes relacionadas com cada fonte de emissªo existente na instalaçªo, em
especial, no que diz respeito à recolha, mediçªo, cÆlculo e comunicaçªo de dados.
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Proposta de decisªo do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilizaçªo do instrumento
de flexibilidade
(2002/C 75 E/05)
COM(2001) 625 final
(Apresentada pela Comissªo em 5 de Novembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO
DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional sobre a disciplina
orçamental e a melhoria do processo orçamental (1), e nomeadamente, o seu parÆgrafo 24,
Tendo em conta a proposta da Comissªo COM(2001) 384 final
de 18 de Julho de 2001, relativa à promoçªo da reconversªo
dos navios e dos pescadores que, atØ 1999, estavam dependentes do acordo de pesca com Marrocos,
Tendo em conta as conclusıes da reuniªo de concertaçªo entre
o Conselho e uma delegaçªo do Parlamento Europeu, com a
participaçªo da Comissªo, que teve lugar em 21 e 22 de Novembro de 2001 por ocasiªo da segunda leitura pelo Conselho
do orçamento 2002,
Considerando o seguinte:
(1) Na sequŒncia da nªo renovaçªo do acordo de pesca entre a
Uniªo Europeia e o Reino do Marrocos, o Conselho Europeu de Nice solicitou à Comissªo que apresentasse propostas para uma reestruturaçªo da frota comunitÆria que operava nas Æguas marroquinas.
(2) A acçªo específica para a reconversªo das frotas espanholas
e portuguesas proposta pela Comissªo, em 18 de Julho de
2001, no valor de 197 milhıes de euros, prevŒ intervençıes semelhantes às financiadas pelo Instrumento Financeiro de Orientaçªo das Pescas (IFOP), respeita as modalidades de intervençªo do IFOP e propıe adaptaçıes específicas para as frotas em causa.
(3) Esta acçªo entra no âmbito da rubrica 2 «Acçıes estruturais», na sub-rubrica «Fundos estruturais» das Perspectivas

(1) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

Financeiras, em complemento das compensaçıes atribuídas
neste mesmo quadro desde Janeiro de 2000.
(4) Em conformidade com o nœmero 2 do parÆgrafo 12 do
acordo interinstitucional sobre a disciplina orçamental e o
melhoramento do processo orçamental, as dotaçıes a prever para todas as acçıes cobertas pela rubrica 2 «Acçıes
estruturais» das Perspectivas Financeiras nªo deixam margem disponível.
(5) As condiçıes para um recurso ao instrumento de flexibilidade, tal como foi indicado no parÆgrafo 24 do acordo
interinstitucional acima citado, estªo, portanto, preenchidas,
DECIDEM:

Artigo 1.o
A título do orçamento do ano 2002, o instrumento de flexibilidade serÆ mobilizado, em dotaçıes de autorizaçªo, num
montante de 197 milhıes de euros.
Artigo 2.o
Este montante serÆ afectado ao financiamento da acçªo específica destinada a promover a reconversªo dos navios e dos
pescadores que, atØ 1999, estavam dependentes do acordo de
pesca com Marrocos, incluída na rubrica «Acçıes estruturais»
das Perspectivas Financeiras, a título da nova rubrica B2-200 N
do orçamento 2002.
Artigo 3.o
A presente decisªo serÆ publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias ao mesmo tempo que o orçamento para o ano
de 2002.
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Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.o 2019/93 do Conselho
que estabelece medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor das ilhas
menores do mar Egeu
(2002/C 75 E/06)
COM(2001) 638 final  2001/0260(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 7 de Novembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 36.o e 37.o,

(4) As vantagens económicas do regime específico de abastecimento nªo devem provocar desvios de trÆfego dos produtos em causa. ConvØm, pois, proibir a reexpediçªo ou a
reexportaçªo desses produtos a partir das ilhas em causa.
Em caso de transformaçªo, essa proibiçªo nªo Ø aplicÆvel
às exportaçıes e expediçıes tradicionais.

Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Considerando o seguinte:
(1) O artigo 15.o do Regulamento (CEE) n.o 2019/93 do Conselho de 19 de Julho de 1993 (1) estabelece que a Comissªo deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório anual sobre a aplicaçªo das medidas e,
no termo do terceiro ano de aplicaçªo do regime específico de abastecimento, um relatório geral sobre a situaçªo
económica das ilhas menores, em que seja analisado o
impacte das acçıes realizadas. Tais relatórios devem ser
acompanhados, sempre que necessÆrio, por propostas de
adaptaçıes e ajustamentos adequados das medidas previstas pelo referido regulamento.
(2) A anÆlise da execuçªo dessas medidas revela a necessidade
de adaptaçıes e ajustamentos adequados, atendendo aos
resultados e à experiŒncia adquirida e à evoluçªo do contexto em que essas medidas foram aplicadas. Por conseguinte, o Regulamento (CEE) n.o 2019/93 deve ser alterado em conformidade.
(3) Em especial, o regime específico de abastecimento revelou-se inadaptado para os sectores dos produtos lÆcteos
(iogurte) e do açœcar, nomeadamente em relaçªo à repercussªo efectiva atØ ao utilizador final da vantagem da
ajuda, enquanto para o sector da fruta e produtos hortícolas esse regime terminou no final de 1997. Consequentemente, esses produtos devem ser retirados do regime
específico de abastecimento. AlØm disso, Ø conveniente
redefinir os grupos de ilhas em funçªo das suas distâncias
relativamente aos portos da GrØcia continental a partir
dos quais sªo em geral efectuados os abastecimentos, e
ter, igualmente, em conta os abastecimentos das ilhas de
destino final das mercadorias efectuados a partir de ilhas
de trânsito ou de carregamento.
(1) JO L 184 de 27.7.1993, p. 1. Regulamento com a œltima redacçªo
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1257/1999 (JO L 160
de 26.6.1999, p. 80).

(5) As medidas a favor dos produtos locais instituídas pelo
Regulamento (CEE) n.o 2019/93 para a armazenagem privada de certos queijos de fabrico local, os programas de
iniciativas destinados ao desenvolvimento da produçªo da
fruta, dos produtos hortícolas e das flores e o envelhecimento da produçªo local de vinhos licorosos revelaram-se
inadaptados à situaçªo destes sectores nas ilhas do mar
Egeu, devido, nomeadamente, ao curto período de armazenagem no que diz respeito aos queijos e aos vinhos
licorosos e, por conseguinte, ao efeito negligenciÆvel da
ajuda, bem como à complexidade dos processos e da
estrutura da ajuda a favor da fruta, dos produtos hortícolas e das flores. Por conseguinte, Ø conveniente nªo renovar essas ajudas.
(6) A fim de continuar a apoiar a manutençªo da criaçªo de
bovinos tradicional nessas ilhas, Ø conveniente, por um
lado, assegurar a estabilidade do prØmio especial para
um determinado nœmero de bovinos machos que beneficiam igualmente do complemento ao prØmio especial e
continuar a conceder o complemento ao prØmio à manutençªo do efectivo de vacas em aleitamento, e, por outro,
fazer remissªo para o novo quadro regulamentar da organizaçªo comum de mercado neste sector desde 1999.
(7) No respeitante à prossecuçªo da concessªo das ajudas
destinadas à cultura da vinha orientada para a produçªo
de vinhos vqprd nas zonas de produçªo tradicional, Ø
conveniente actualizar as referŒncias regulamentares à organizaçªo comum de mercado neste sector desde 1999.
(8) Com o objectivo de continuar a conceder ajudas à apicultura tradicional e contribuir para o melhoramento contínuo da sua qualidade, Ø conveniente incentivar a actividade de associaçıes de apicultores reconhecidas e actualizar o nœmero de colmeias elegíveis para estas ajudas.
(9) Uma vez que as medidas necessÆrias para a execuçªo do
presente regulamento sªo medidas de gestªo na acepçªo
do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de
28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das
competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (2), Ø
conveniente que sejam aprovadas pelo procedimento de
gestªo previsto no artigo 4.o da referida decisªo.
(2) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(10) O artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o 2019/93, que
prevŒ medidas derrogatórias de carÆcter estrutural, foi suprimido pelo Regulamento (CE) n.o 1257/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao apoio do Fundo
Europeu de Orientaçªo e de Garantia Agrícola (FEOGA)
ao desenvolvimento rural e que altera e revoga determinados regulamentos (1). As estruturas das exploraçıes
agrícolas e de certas empresas de transformaçªo e de
comercializaçªo situadas nas ilhas do mar Egeu sªo extremamente insuficientes e encontram-se sujeitas a dificuldades específicas. É, pois, conveniente poder derrogar, em
relaçªo a certos tipos de investimentos, de disposiçıes que
limitam a concessªo de determinadas ajudas de carÆcter
estrutural previstas no Regulamento (CE) n.o 1257/1999,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 2019/93 Ø alterado do seguinte
modo:
1. Os artigos 2.o e 3.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 2.o
É instituído um regime específico de abastecimento das
ilhas menores do mar Egeu em produtos agrícolas enumerados no anexo essenciais para o consumo humano e
como factores de produçªo agrícola.
As necessidades anuais de abastecimento relativas aos produtos enumerados no primeiro parÆgrafo serªo quantificadas atravØs de uma estimativa.
Artigo 3.o
1. No âmbito do regime específico de abastecimento,
serªo concedidas ajudas para o fornecimento às ilhas menores dos produtos referidos no artigo 2.o.
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d) Se for caso disso, a necessidade de nªo entravar as
possibilidades de desenvolvimento das produçıes locais.
3.
O benefício do regime de abastecimento fica subordinado a uma repercussªo efectiva da vantagem concedida
atØ ao utilizador final.
4.
Os produtos abrangidos pelo regime específico de
abastecimento nªo podem ser reexportados para países
terceiros nem reexpedidos para o resto da Comunidade.
5.
Em caso de transformaçªo dos produtos referidos no
n.o 1 nas ilhas menores, a proibiçªo mencionada no n.o 5
nªo serÆ aplicÆvel às exportaçıes tradicionais nem às expediçıes tradicionais para o resto da Comunidade dos
produtos resultantes dessa transformaçªo. Relativamente
às exportaçıes tradicionais, nªo serÆ concedida qualquer
restituiçªo.»
2. É inserido o seguinte artigo 3.oA.
«Artigo 3.oA
1.
As normas de execuçªo do presente título serªo
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 13.oA. Essas normas compreenderªo, nomeadamente:
a) O agrupamento das ilhas menores em funçªo da sua
distância relativamente aos portos da GrØcia continental
a partir dos quais os abastecimentos habituais sªo efectuados, bem como relativamente aos portos das ilhas de
trânsito ou de carregamento dos produtos a partir dos
quais sªo habitualmente abastecidas as ilhas de destino
final;
b) A fixaçªo dos montantes das ajudas ao abrigo do regime específico de abastecimento;

O montante da ajuda serÆ fixado para um grupo de ilhas,
tomando em consideraçªo os custos adicionais de comercializaçªo dos produtos destinados a essas ilhas, calculados
a partir dos portos da GrØcia continental a partir dos quais
os abastecimentos habituais sªo efectuados, bem como a
partir dos portos das ilhas de trânsito ou de carregamento
dos produtos para as ilhas de destino final.

c) As disposiçıes destinadas a garantir um controlo eficaz
e a repercussªo efectiva atØ ao utilizador final das vantagens concedidas;

A ajuda serÆ financiada atØ ao limite de 90 % pela Comunidade e de 10 % pelo Estado-Membro.

2.
A Comissªo estabelecerÆ, em conformidade com o
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 13.oA, as estimativas de abastecimento, podendo, de acordo com o
mesmo procedimento, rever essas estimativas e a lista
dos produtos enumerados no anexo em funçªo da evoluçªo das necessidades nas ilhas menores.»

2.
O regime específico de abastecimento serÆ aplicado
de modo a ter em conta, designadamente:
a) As necessidades específicas das ilhas menores e as exigŒncias precisas de qualidade;
b) As correntes comerciais tradicionais com os portos da
GrØcia continental e entre as ilhas;

d) O estabelecimento, se necessÆrio, de um regime de certificados de entrega.

3. É suprimido o artigo 4.o.
4. O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o

c) O aspecto económico das ajudas previstas;
(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

1.
As ajudas previstas no presente artigo serªo concedidas para apoiar a pecuÆria no sector da carne de bovino.
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2.
Uma ajuda à engorda de bovinos machos, que constitui um complemento de 48,3 euros por cabeça do prØmio especial previsto no artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 1254/1999 do Conselho (1), serÆ concedida aos produtores de carne de bovino.

b) Cujo rendimento por hectare seja inferior a um mÆximo
fixado pelo Estado-Membro, expresso em quantidade de
uva, mosto de uva ou vinho, nas condiçıes estabelecidas no ponto I Rendimentos por hectare do anexo VI
do Regulamento (CE) n.o 1493/1999.

Esse complemento pode ser concedido relativamente a um
animal com um peso mínimo a determinar de acordo com
o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 13.oA para, no
mÆximo, 12 000 bovinos machos por ano e dentro do
limite mÆximo regional estabelecido nos n.os 1 e 4 do
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1254/1999. AtØ esse
limite, nªo serÆ aplicÆvel a reduçªo proporcional referida
no n.o 4 do artigo 4.o do mesmo regulamento.

2.
O montante da ajuda serÆ de 476 euros por hectare e
por ano. Esta ajuda serÆ exclusivamente concedida aos
agrupamentos ou organizaçıes de produtores que instituam uma acçªo de melhoramento qualitativo dos vinhos
produzidos segundo um programa aprovado pelas autoridades competentes; esse programa incluirÆ, designadamente, meios para o melhoramento das condiçıes de vinificaçªo, de armazenagem e de distribuiçªo.

3.
Um complemento do prØmio para a manutençªo do
efectivo de vacas em aleitamento previsto no artigo 6.o do
Regulamento (CE) n.o 1254/1999 serÆ concedido anualmente aos produtores de carne de bovino. O montante
desse complemento Ø de 48,3 euros por vaca em aleitamento na posse do produtor no dia da apresentaçªo do
pedido.

3.
O capítulo II do título II do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999 nªo Ø aplicÆvel às ilhas menores.

4.
As normas de execuçªo dos n.os 1, 2 e 3 serªo
adoptadas em conformidade com o procedimento previsto
no n.o 2 do artigo 13.oA, podendo, igualmente, prever
uma revisªo do limite referido no n.o 2.

___________
(1) JO L 179 de 14.7.1999, p. 1.»

___________
(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21.»
5. É suprimido o artigo 7.o.
6. O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1. SerÆ concedida uma ajuda por hectare para a cultura
de batatas de consumo dos códigos NC 0701 90 50 e
0701 90 90, bem como para a cultura de batata de semente do código NC 0701 10 00, atØ ao limite de uma
superfície cultivada e colhida de 3 200 hectares por ano.
O montante mÆximo da ajuda serÆ de 603 euros por
hectare.
2.
As normas de execuçªo do presente artigo serªo
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 13.oA.»
7. O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1. SerÆ concedida uma ajuda por hectare para a manutençªo da cultura da vinha orientada para a produçªo de
vinhos vqprd nas zonas de produçªo tradicional.
Beneficiarªo dessa ajuda as superfícies:
a) Plantadas com castas incluídas na classificaçªo das castas, estabelecida pelos Estados-Membros, aptas à produçªo de cada um dos vqprd do seu território, referida no artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999
do Conselho (1); e

4.
As normas de execuçªo do presente artigo serªo
adoptadas, se for caso disso, de acordo com o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 13.oA.

8. É suprimido o artigo 10.o.
9. O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
SerÆ concedida uma ajuda por hectare destinada à
manutençªo dos olivais em zonas tradicionais de cultura
da oliveira, na condiçªo de os olivais serem mantidos em
boas condiçıes de produçªo.
O montante da ajuda serÆ de 145 euros por hectare e por
ano.
2.
As normas de execuçªo do presente artigo serªo
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 13.oA, e incidirªo, nomeadamente, nas
condiçıes de aplicaçªo do regime de ajuda referido no
n.o 1, bem como nas condiçıes da boa manutençªo do
olival e nas disposiçıes em matØria de controlo.»
10. O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
SerÆ concedida uma ajuda à produçªo de mel de
qualidade específica das ilhas menores que contenha uma
grande parte de mel de tomilho.
A ajuda serÆ paga, em funçªo do nœmero de colmeias em
produçªo registadas, às associaçıes de produtores de mel
reconhecidas pelas autoridades competentes que realizem
programas de iniciativas anuais destinadas ao melhoramento das condiçıes de produçªo do mel de qualidade.
O montante da ajuda serÆ de 12 euros por colmeia e por
ano.
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2.
A ajuda referida no n.o 1 serÆ concedida atØ ao limite
de 75 000 colmeias por ano.

3.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE serÆ de um mŒs.

3.
As normas de execuçªo do presente artigo serªo
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 13.oA.»

___________
(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 151 de 30.6.1968, p. 16.
(3) JO L 175 de 4.8.1971, p. 1.»

11. O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1. Em derrogaçªo do artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1257/1999, o montante total da ajuda, expresso em
percentagem do volume de investimento elegível, pode
ser majorado de, no mÆximo, 15 pontos percentuais relativamente aos investimentos destinados, designadamente, a
fomentar a diversificaçªo, a reestruturaçªo ou a orientaçªo
para uma agricultura sustentÆvel em exploraçıes agrícolas
situadas nas ilhas menores do mar Egeu.
2.
Em derrogaçªo do n.o 2 do artigo 28.o do Regulamento (CE) n.o 1257/1999, o montante total da ajuda,
expresso em percentagem do volume de investimento elegível, Ø fixado em 65 %, no mÆximo, para os investimentos
em pequenas e mØdias empresas de transformaçªo e de
comercializaçªo de produtos agrícolas provenientes principalmente da produçªo local e pertencentes a sectores a
definir no âmbito do complemento de programaçªo referido no n.o 3 do artigo 18.o do Regulamento (CE)
n.o 1260/1999 do Conselho (1).
3.
As medidas previstas ao abrigo do presente artigo
sªo descritas no âmbito dos programas operacionais, previstos no artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999,
relativos às ilhas menores.
___________
(1) JO L 161 de 26.6.1999, p. 1.»
12. É inserido o seguinte artigo 13.oA.
«Artigo 13.oA
1. A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ de Gestªo dos
Cereais, instituído pelo artigo 22.o do Regulamento (CE)
n.o 1766/92 do Conselho (1), ou pelos comitØs de gestªo
instituídos pelos regulamentos que estabelecem as organizaçıes comuns dos mercados para os produtos em causa.
Em relaçªo aos produtos agrícolas abrangidos pelo Regulamento (CEE) n.o 827/68 do Conselho (2) e aos produtos
nªo abrangidos por uma organizaçªo comum de mercado,
a Comissªo Ø assistida pelo ComitØ de Gestªo do Lœpulo,
instituído pelo artigo 20.o do Regulamento (CEE)
n.o 1696/71 do Conselho (3).
2.
Sempre que se faça referŒncia ao presente nœmero, Ø
aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito do disposto no artigo 7.o da mesma.

13. O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
As medidas previstas no presente regulamento, com excepçªo do artigo 13.o, constituem intervençıes destinadas
à estabilizaçªo dos mercados agrícolas, na acepçªo do n.o 2
do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 (1).
___________
(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 103.»
14. É inserido o seguinte artigo 14.oA.
«Artigo 14.oA
Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessÆrias
para assegurar o cumprimento do presente regulamento,
nomeadamente em matØria de controlos e sançıes administrativas, e informar a Comissªo desse facto.
As normas de execuçªo do presente artigo serªo adoptadas
de acordo com o procedimento previsto no n.o 2 do artigo
13.oA.»
15. O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
A GrØcia apresentarÆ à Comissªo um relatório anual
sobre a aplicaçªo das medidas previstas no presente regulamento.
2.
No termo de cada período de cinco anos de aplicaçªo
das medidas previstas pelo presente regulamento, a Comissªo apresentarÆ ao Parlamento Europeu e ao Conselho
um relatório geral em que serÆ analisado o impacte das
acçıes realizadas em aplicaçªo do presente regulamento,
acompanhado, sempre que necessÆrio, dos ajustamentos
adequados das medidas.
O primeiro relatório serÆ apresentado antes do final de
2005.»
16. O anexo Ø substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO
«ANEXO
LISTA DAS MERCADORIAS QUE SˆO OBJECTO DO REGIME ESPEC˝FICO DE ABASTECIMENTO
PREVISTO NO T˝TULO I PARA AS ILHAS MENORES DO MAR EGEU

Designaçªo das mercadorias

Farinha de trigo

Código NC

1101 e 1102

Alimentos para animais
 Cereais:
Trigo

1001

Centeio

1002

Cevada

1003

Aveia

1004

 Milho

1005

 Luzerna e forragens

1214

 Resíduos e desperdícios das indœstrias alimentares
 Preparaçıes dos tipos utilizados na alimentaçªo de animais

2302 a 2308
2309 90»
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Proposta alterada de regulamento do Conselho relativo à aplicaçªo de um sistema de preferŒncias
pautais generalizadas durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2004
(2002/C 75 E/07)
COM(2001) 688 final  2001/0131(ACC)
(Apresentada pela Comissªo em 14 de Novembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente, o seu artigo 133.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

(8) Tal reduçªo deverÆ ser suficientemente atraente para incentivar os operadores a aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo sistema. No que se refere aos direitos ad
valorem, a reduçªo deverÆ, por conseguinte, corresponder
a uma taxa fixa de 3,5 pontos percentuais da taxa do
direito NMF, devendo os direitos específicos ser reduzidos
em 30 %. Sempre que os direitos em questªo especificarem um direito mínimo, esse direito mínimo nªo Ø aplicÆvel.

Considerando o seguinte:
(1) A Comunidade Europeia concede preferŒncias comerciais
aos países em desenvolvimento desde 1971, no âmbito do
seu sistema de preferŒncias pautais generalizadas.
(2) Uma comunicaçªo da Comissªo ao Conselho de 1 de
Junho de 1994 estabelece as orientaçıes para a aplicaçªo
do regime durante o período de 1995 a 2004 (1).
(3) O Regulamento (CE) n.o 2820/98 do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1998 (2), estabelece o sistema de preferŒncias pautais generalizadas atØ 31 de Dezembro de 2001.
Após essa data, o sistema deverÆ continuar a ser aplicado
atØ 31 de Dezembro de 2004, em conformidade com as
orientaçıes referidas.
(4) Devem ser incorporadas no sistema as disposiçıes do
Regulamento (CE) n.o 416/2001 do Conselho, que altera
o Regulamento (CE) n.o 2820/98 relativo à aplicaçªo de
um sistema plurianual de preferŒncias pautais generalizadas durante o período compreendido entre 1 de Julho de
1999 e 31 de Dezembro de 2001, a fim de tornar extensiva aos produtos originÆrios dos países menos avançados
a isençªo de direitos aduaneiros sem limites quantitativos (3).
(5) O regime especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de
droga deve ser seguido atentamente durante o período
coberto pelo presente regulamento, a fim de determinar
se deve ou nªo ser mantido.
(6) As preferŒncias devem ser diferenciadas em funçªo da
sensibilidade dos produtos. Afigura-se suficiente estabelecer uma diferença entre duas categorias de produtos: os
produtos sensíveis e os nªo sensíveis.
(7) Os direitos pautais aplicÆveis aos produtos nªo sensíveis
devem continuar a beneficiar de uma suspensªo dos direitos pautais, enquanto os produtos sensíveis devem beneficiar de uma reduçªo desses direitos.
(1) COM(94) 212 final.
(2) JO L 357 de 30.12.1998, p. 1.
(3) JO L 60 de 1.3.2001, p. 43.

(9) Os direitos devem ser totalmente suspensos sempre que
do tratamento preferencial resultarem direitos ad valorem
iguais ou inferiores a 1 % ou direitos específicos iguais ou
inferiores a 2 euros.

(10) As disposiçıes relativas à exclusªo dos países beneficiÆrios
por motivos relacionados com o respectivo grau de desenvolvimento devem ser aplicadas uma vez por ano. Todavia, um país só deverÆ ser excluído se satisfizer os
critØrios de exclusªo durante trŒs anos consecutivos e
deverÆ ser readmitido se nªo satisfizer esses critØrios durante trŒs anos consecutivos.

(11) Durante o primeiro ano de aplicaçªo do presente regulamento, os países anteriormente excluídos devem continuar a ser excluídos.

(12) As disposiçıes sobre a graduaçªo dos sectores devem ser
aplicadas uma vez por ano. Todavia, um sector só deverÆ
ser graduado se satisfizer os critØrios de graduaçªo durante trŒs anos consecutivos e deverÆ voltar a ser admitido
se nªo satisfizer esses critØrios durante trŒs anos consecutivos.

(13) Durante o primeiro ano de aplicaçªo do presente regulamento, os sectores anteriormente graduados devem continuar a sŒ-lo.

(14) As preferŒncias pautais concedidas ao abrigo dos regimes
especiais de incentivo devem ser tªo elevadas quanto as
preferŒncias oferecidas no âmbito do regime geral, duplicando assim estas œltimas.

(15) Os regimes especiais de incentivo devem conceder, em
todos os sectores que forem graduados, preferŒncias pautais equivalentes às preferŒncias disponíveis no âmbito do
regime geral.
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(16) O benefício do regime especial de incentivo à protecçªo
dos direitos dos trabalhadores deve implicar a aplicaçªo
efectiva de todas as normas mencionadas na declaraçªo da
OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no
trabalho.
(17) As regras gerais relativas à prova de origem e aos mØtodos
de cooperaçªo administrativa fixadas no Regulamento (CE)
n.o 2454/93 da Comissªo (1) e as regras em matØria de
dívida aduaneira, nomeadamente o disposto no n.o 2, alínea b), do artigo 220.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92
do Conselho (2), sªo aplicÆveis às preferŒncias pautais concedidas ao abrigo do regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos dos trabalhadores.
(18) O regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente
deve ter em conta a evoluçªo em matØria de normas
internacionalmente aceites e de sistemas de certificaçªo.
(19) Entre os motivos da suspensªo temporÆria deve figurar a
violaçªo grave e sistemÆtica de quaisquer normas mencionadas na declaraçªo da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, bem como a produçªo
de efeitos prejudiciais significativos para o ambiente.
(20) A suspensªo temporÆria de todas as preferŒncias pautais
aplicÆveis às importaçıes de produtos originÆrios de
Mianmar deve continuar em vigor,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
O sistema comunitÆrio de preferŒncias pautais generalizadas Ø aplicÆvel durante os anos de 2002, 2003 e 2004, em
conformidade com o disposto no presente regulamento.
2.

O presente regulamento prevŒ:
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T˝TULO I
DISPOSI˙ÕES GERAIS
Artigo 2.o
Os países beneficiÆrios de cada um dos regimes referidos no
n.o 2 do artigo 1.o sªo enumerados no anexo I.

Artigo 3.o
1.
Serªo retirados do anexo I os países beneficiÆrios que
satisfaçam, durante trŒs anos consecutivos, os dois critØrios a
seguir indicados:
 classificaçªo pelo Banco Mundial como um país de elevado
rendimento;
 um índice de desenvolvimento, definido no anexo II, superior a - 1.
2.
Sempre que um país ou território que tiver sido retirado
do anexo I nªo satisfizer, durante trŒs anos consecutivos, os
critØrios indicados no n.o 1, voltarÆ a ser incluído no anexo I.
3.
Com base nos dados mais recentes disponíveis, a Comissªo estabelecerÆ, em 1 de Setembro de cada ano, os países
beneficiÆrios que satisfazem os critØrios enunciados no n.o 1.
4.
A Comissªo notificarÆ os países beneficiÆrios que satisfazem os critØrios enunciados no n.o 1 relativamente ao ano
mais recente em relaçªo ao qual existem dados disponíveis.
5.
Antes do final de cada ano, a Comissªo decidirÆ, em
conformidade com o procedimento referido no artigo 37.o,
retirar do anexo I os países beneficiÆrios que satisfazem a
condiçªo enunciada no n.o 1 e incluir os que satisfazem a
condiçªo enunciada no n.o 2.
6.
Uma decisªo adoptada em conformidade com o disposto
no n.o 5 entrarÆ em vigor em 1 de Janeiro do segundo ano que
se segue ao ano da sua adopçªo.

 um regime geral;
 um regime especial em favor dos países menos avançados;
 um regime especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de
droga;
 um regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos
dos trabalhadores;
 um regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente.
(1) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
(2) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

7.
A Comissªo notificarÆ de qualquer decisªo tomada em
conformidade com o n.o 5 o país beneficiÆrio em causa e
informÆ-lo-Æ da data em que a referida decisªo entra em vigor.

Artigo 4.o
Os produtos abrangidos por cada um dos regimes referidos no
n.o 2 do artigo 1.o sªo enumerados no anexo IV.

Artigo 5.o
1.
As preferŒncias pautais previstas no presente regulamento
sªo aplicÆveis às importaçıes dos produtos incluídos no regime
concedido ao país beneficiÆrio de que sªo originÆrios.
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2.
As regras relativas à definiçªo da noçªo de produtos
originÆrios, à prova de origem e aos mØtodos de cooperaçªo
administrativa, para efeitos dos regimes referidos no n.o 2 do
artigo 1.o do presente regulamento, sªo as regras estabelecidas
no Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissªo.
3.
A fim de determinar se um produto fabricado num país
beneficiÆrio membro de um grupo regional Ø originÆrio desse
país, os produtos originÆrios de um país que nªo beneficie do
regime aplicÆvel ao produto final serªo tratados como se fossem originÆrios do país no qual ocorre o fabrico, na condiçªo
de ambos os países pertencerem ao mesmo grupo regional e de
beneficiarem de cumulaçªo regional em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissªo.
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5.
Sempre que os direitos referidos nos n.os 2 e 3 especificarem um direito mínimo, esse direito mínimo nªo Ø aplicÆvel.
6.
As preferŒncias pautais referidas nos n.os 1 a 3 nªo sªo
aplicÆveis às importaçıes de produtos de sectores que, segundo
o anexo I, nªo forem incluídos no que diz respeito ao país de
origem em causa.
7.
As preferŒncias pautais referidas nos n.os 1 a 3 nªo sªo
aplicÆveis às importaçıes de produtos de sectores em relaçªo
aos quais essas preferŒncias pautais tenham sido suprimidas, no
que diz respeito ao país de origem em causa, em conformidade
com o artigo 12.o ou com disposiçıes similares de um regulamento anterior relativo ao sistema comunitÆrio de preferŒncias generalizadas.

Artigo 6.o
1.
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «direitos da pauta aduaneira comum» os direitos especificados na
segunda parte do anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87
do Conselho (1), relativo à nomenclatura pautal e estatística e à
pauta aduaneira comum, com excepçªo dos direitos estabelecidos no âmbito de contingentes pautais.
2.
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «sector» qualquer um dos sectores de produtos enumerados no
anexo III.
3.
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «comitØ» o ComitØ das PreferŒncias Generalizadas referido no artigo 36.o.

T˝TULO II
PREFER˚NCIAS PAUTAIS
Secçªo 1

Secçªo 2
Regimes especiais de incentivo
Artigo 8.o
1.
Sob reserva das disposiçıes do título III, os direitos ad
valorem da pauta aduaneira comum aplicÆveis aos produtos
referidos no n.o 2 do artigo 7.o, dos sectores que segundo o
anexo I estªo incluídos, no que diz respeito ao país de origem
em causa, no âmbito do regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos dos trabalhadores, sªo objecto de uma reduçªo suplementar de 3,5 pontos percentuais, salvo disposiçªo
em contrÆrio no anexo IV. Os direitos específicos sobre os
produtos a que sªo aplicÆveis as preferŒncias pautais referidas
no n.o 3 do artigo 7.o sªo objecto de uma reduçªo suplementar
de 30 %, salvo disposiçªo em contrÆrio no anexo IV.
2.
O regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos
dos trabalhadores nªo inclui os sectores que, segundo o anexo
I, nªo estªo incluídos no regime geral no que diz respeito ao
país de origem em causa.

Regime geral
Artigo 7.o
1.
Os direitos da pauta aduaneira comum aplicÆveis aos
produtos nªo sensíveis enumerados no anexo IV sªo suspensos
na sua totalidade.
2.
Os direitos ad valorem da pauta aduaneira comum aplicÆveis aos produtos sensíveis enumerados no anexo IV sªo reduzidos em 3,5 pontos percentuais, salvo disposiçªo em contrÆrio
nesse anexo.
3.
Os direitos específicos da pauta aduaneira comum aplicÆveis aos produtos sensíveis enumerados no anexo IV sªo reduzidos em 30 %, salvo disposiçªo em contrÆrio nesse anexo.
4.
Sempre que os direitos da pauta aduaneira comum aplicÆveis aos produtos sensíveis enumerados no anexo IV compreenderem direitos ad valorem e direitos específicos, os direitos
específicos nªo serªo reduzidos.
(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1.

3.
Sob reserva das disposiçıes do título IV, os direitos ad
valorem da pauta aduaneira comum aplicÆveis aos produtos
referidos no n.o 2 do artigo 7.o, que, segundo o anexo IV, estªo
incluídos no regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente e que sªo originÆrios de um país que, segundo o anexo
I, beneficia desse regime, sªo objecto de uma reduçªo suplementar de 3,5 pontos percentuais. Os direitos específicos sobre
os produtos a que sªo aplicÆveis as preferŒncias pautais referidas no n.o 3 do artigo 7.o sªo objecto de uma reduçªo suplementar de 30 %.
4.
As preferŒncias pautais referidas nos n.os 1 e 3 sªo aplicÆveis simultaneamente sempre que as condiçıes definidas nos
dois nœmeros se encontrarem reunidas.
5.
Os direitos da pauta aduaneira comum sobre as importaçıes de produtos aos quais as preferŒncias pautais referidas
no n.o 1 do artigo 7.o nªo sªo aplicÆveis, em conformidade
com o n.o 7 do artigo 7.o, serªo inteiramente suspensos se esses
produtos estiverem incluídos, no que diz respeito ao país de
origem em causa, no regime especial de incentivo à protecçªo
dos direitos dos trabalhadores.
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6.
Os direitos da pauta aduaneira comum sobre as importaçıes de produtos que estªo incluídos no regime especial de
incentivo à protecçªo do ambiente e que sªo originÆrios de um
país ao qual as preferŒncias pautais referidas no n.o 1 do artigo
7.o nªo sªo aplicÆveis, em conformidade com o n.o 7 do artigo
7.o, serªo inteiramente suspensos se esses produtos forem originÆrios de um país que beneficia desse regime.
7.
As preferŒncias pautais referidas nos n.os 1 e 3 sªo igualmente aplicÆveis às importaçıes de produtos aos quais as preferŒncias pautais referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 7.o nªo sªo
aplicÆveis, em conformidade com o n.o 7 do artigo 7.o. O
certificado de origem «formulÆrio A» ou a declaraçªo na factura
respeitantes a esses produtos só sªo vÆlidos relativamente às
preferŒncias pautais referidas nos n.os 1 e 3.

Secçªo 3
Regime especial em favor dos países menos avançados
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relaçªo aos contingentes da campanha de comercializaçªo anterior.
6.
A Comissªo adoptarÆ regras minuciosas relativas à abertura e gestªo dos contingentes referidos no n.o 5, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 37.o. A Comissªo serÆ assistida pelos comitØs de gestªo encarregados das
organizaçıes comuns de mercado em questªo no que diga
respeito à abertura e gestªo dos contingentes.
7.
A Comissªo acompanharÆ atentamente, em estreita colaboraçªo com os Estados-Membros, as importaçıes dos produtos referidos nos n.os 2 a 4. Os Estados-Membros, ou qualquer
pessoa singular ou colectiva interessada, devem comunicar sem
demora à Comissªo todas as informaçıes relevantes que possam justificar a suspensªo das preferŒncias. Sempre que considere que existem elementos de prova suficientes para estabelecer que as condiçıes para uma suspensªo das preferŒncias se
encontram reunidas, a Comissªo tomarÆ todas as medidas necessÆrias o mais rapidamente possível.

Artigo 9.o
1.
Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 a 4, os direitos da
pauta aduaneira comum sªo suspensos na totalidade no que se
refere a todos os produtos dos capítulos 1 a 97, com excepçªo
do capítulo 93, que sejam originÆrios de um país que de
acordo com o anexo I beneficie do regime especial em favor
dos países menos avançados.

2.
Os direitos da pauta aduaneira comum relativos aos produtos do código NC 0803 00 19 serªo reduzidos anualmente
em 20 % a partir de 1 de Janeiro de 2002 e serªo suspensos na
totalidade a partir de 1 de Janeiro de 2006.

3.
Os direitos da pauta aduaneira comum relativos aos produtos da posiçªo pautal 1006 serªo reduzidos em 20 % em 1 de
Setembro de 2006, em 50 % em 1 de Setembro de 2007 e em
80 % em 1 de Setembro de 2008, e serªo suspensos na totalidade a partir de 1 de Setembro de 2009.

4.
Os direitos da pauta aduaneira comum relativos aos produtos da posiçªo pautal 1701 serªo reduzidos em 20 % em 1 de
Julho de 2006, em 50 % em 1 de Julho de 2007 e em 80 % em
1 de Julho de 2008, e serªo suspensos na totalidade a partir de
1 de Julho de 2009.

5.
AtØ que os direitos da pauta aduaneira comum sejam
suspensos na totalidade em conformidade com o disposto
nos n.os 3 e 4, serÆ aberto um contingente pautal global com
direito nulo para cada campanha no que se refere aos produtos
da posiçªo pautal 1006 e da subposiçªo 1701 11 10, respectivamente, que sejam originÆrios dos países beneficiÆrios do
regime especial em causa. Os contingentes pautais iniciais
para as campanhas de comercializaçªo 2001/2002 serªo fixados em 2 517 toneladas (equivalente em arroz descascado) para
os produtos da posiçªo pautal 1006 e em 74 185 toneladas
(equivalente em açœcar branco) para os produtos da subposiçªo
1701 11 10. Para cada uma das campanhas de comercializaçªo
subsequentes, os contingentes serªo aumentados em 15 % em

Secçªo 4
Regime especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de
droga
Artigo 10.o
1.
Os direitos ad valorem da pauta aduaneira comum aplicÆveis às importaçıes de produtos que de acordo com o anexo IV
estªo incluídos no regime especial de luta contra a produçªo e
o trÆfico de droga e que sªo originÆrios de um país que de
acordo com o anexo I beneficia desse regime serªo inteiramente suspensos, salvo disposiçªo em contrÆrio no anexo IV.
2.
A Comissªo acompanharÆ e avaliarÆ, relativamente a cada
país beneficiÆrio, os efeitos do regime referido no n.o 1, no que
diz respeito aos seguintes aspectos:
a) Utilizaçªo das preferŒncias pautais previstas no regime em
questªo;
b) Esforços envidados no domínio da luta contra a produçªo e
o trÆfico de droga;
c) Desenvolvimento social, em especial no tocante ao respeito
e promoçªo das normas definidas nas Convençıes da OIT
mencionadas na declaraçªo da OIT relativa aos princípios e
direitos fundamentais no trabalho;
d) Política ambiental, em especial no que respeita à gestªo
sustentÆvel das florestas tropicais.
3.
A avaliaçªo referida nas alíneas b), c) e d) do n.o 2 deve
ter em conta as conclusıes das organizaçıes e agŒncias internacionais em causa. A Comissªo informarÆ cada país beneficiÆrio da avaliaçªo que lhe diz respeito e convidÆ-lo-Æ a apresentar
os seus comentÆrios. A avaliaçªo nªo prejudica a continuaçªo
da aplicaçªo do regime referido no n.o 1 atØ 2004 nem a sua
eventual prorrogaçªo após essa data.
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4.
Antes do final de 2004, a Comissªo conduzirÆ uma avaliaçªo geral dos resultados do regime referido no n.o 1. A
Comissªo terÆ em conta as conclusıes quando definir as orientaçıes para o sistema de preferŒncias pautais generalizadas para
o decØnio de 2005 a 2014.
Secçªo 5
Disposiçıes comuns
Artigo 11.o
1.
As preferŒncias pautais previstas no presente regulamento
nªo sªo aplicÆveis aos produtos que estejam sujeitos a medidas
anti-dumping ou de compensaçªo, adoptadas ao abrigo dos
Regulamentos (CE) n.o 384/96 (1) ou (CE) n.o 2026/97 (2) do
Conselho, sempre que o nível dessas medidas se basear numa
margem de prejuízo derivada de preços de importaçªo que nªo
reflictam as referidas preferŒncias pautais.
2.
A Comissªo publicarÆ um aviso no Jornal Oficial das Comunidades Europeias indicando os produtos aos quais as preferŒncias pautais nªo sªo aplicÆveis nos termos do n.o 1.
Artigo 12.o
1.
As preferŒncias pautais referidas nos artigos 7.o e 10.o
serªo suprimidas relativamente aos produtos de um país beneficiÆrio de um sector que tenha preenchido, durante trŒs anos
consecutivos, um dos seguintes critØrios:
a) As importaçıes procedentes desse país de todos os produtos, referidos no anexo IV, do sector em causa, excedem
25 % das importaçıes desses produtos de todos os países
e territórios enumerados no anexo I;
b) O índice de especializaçªo do sector ultrapassa o limiar
correspondente ao índice de desenvolvimento do país, tal
como definido no anexo II.
2.

O

n.o

1 nªo Ø aplicÆvel:

 aos países beneficiÆrios cujo índice de desenvolvimento seja
inferior a - 2;
 se as importaçıes procedentes de um país beneficiÆrio de
todos os produtos, referidos no anexo IV, do sector em
causa nªo excederem 2 % das importaçıes desses produtos
de todos os países e territórios enumerados no anexo I.
3.
Sempre que um sector, em relaçªo ao qual tenham sido
retiradas as preferŒncias pautais em conformidade com o disposto no presente artigo ou com disposiçıes similares de um
regulamento anterior relativo ao sistema comunitÆrio de preferŒncias generalizadas, nªo preencher, durante trŒs anos consecutivos, qualquer um dos critØrios definidos no n.o 1, serªo
restabelecidas as preferŒncias pautais.
4.
Com base nos dados mais recentes disponíveis, a Comissªo estabelecerÆ, em 1 de Setembro de cada ano, os sectores
que preenchem as condiçıes enunciadas nos n.os 1 e 3.
(1) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 288 de 21.10.1997, p. 1.
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5.
A Comissªo notificarÆ os países beneficiÆrios cujos sectores preenchem as condiçıes enunciadas no n.o 1 durante o ano
mais recente em relaçªo ao qual existem dados disponíveis.
6.
Antes do final de cada ano, a Comissªo decidirÆ, em
conformidade com o procedimento referido no artigo 37.o,
suprimir as preferŒncias pautais para os sectores que satisfazem
a condiçªo enunciada no n.o 1 e restabelecer as preferŒncias
pautais para os sectores que satisfazem a condiçªo enunciada
no n.o 3.
7.
Uma decisªo adoptada em conformidade com o disposto
no n.o 6 entrarÆ em vigor em 1 de Janeiro do segundo ano que
se segue ao ano da sua adopçªo.
8.
A Comissªo notificarÆ de qualquer decisªo tomada em
conformidade com o n.o 6 o país beneficiÆrio em causa e
informÆ-lo-Æ da data em que a referida decisªo entra em vigor.

Artigo 13.o
1.
Se a taxa de um direito ad valorem reduzido em conformidade com o disposto no presente título for igual ou inferior
a 1 %, esse direito Ø totalmente suspenso.
2.
Se a taxa de um direito específico reduzido em conformidade com o disposto no presente título for igual ou inferior
a 2 euros para cada montante calculado em euros, esse direito
Ø totalmente suspenso.
3.
Sob reserva dos n.os 1 e 2, a taxa final dos direitos
preferenciais calculada em conformidade com o presente regulamento serÆ arredondada por defeito para a primeira casa
decimal.

T˝TULO III
REGIMES ESPECIAIS DE INCENTIVO
Secçªo 1
Regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos dos
trabalhadores
Artigo 14.o
1.
As preferŒncias pautais referidas no n.o 1 do artigo 8.o
sªo aplicÆveis às importaçıes de produtos originÆrios de um
país que de acordo com o anexo I beneficie do regime especial
de incentivo à protecçªo dos direitos dos trabalhadores ou ao
qual tenha sido posteriormente concedido o benefício desse
regime por uma decisªo tomada em conformidade com o disposto no artigo 18.o, para o sector em causa, na condiçªo de os
produtos serem acompanhados pelo certificado referido no
artigo 19.o.
2.
O regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos
dos trabalhadores pode ser concedido a um país cuja legislaçªo
nacional incorpore o conteœdo material das normas definidas
nas Convençıes da OIT mencionadas na declaraçªo da OIT
relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho e
que aplique efectivamente essa legislaçªo.
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Artigo 15.o
1.
O regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos
dos trabalhadores Ø concedido nas seguintes condiçıes:
 o benefício do regime Ø solicitado por um país ou território
referido no anexo I;
 a anÆlise do pedido revela que o país requerente satisfaz a
condiçªo prevista no n.o 2 do artigo 14.o;
 o país requerente assumiu um compromisso no sentido de
controlar a aplicaçªo do regime especial de incentivo e de
prestar a necessÆria cooperaçªo administrativa;
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4.
A anÆlise de um pedido deve ser concluída no prazo de
um ano a contar da data de recepçªo. A Comissªo pode prorrogar esse prazo, após informaçªo prØvia do comitØ.

5.

A Comissªo apresentarÆ as suas conclusıes ao comitØ.

Artigo 17.o
Durante a anÆlise do pedido, a Comissªo determinarÆ, de
acordo com o país requerente:

a) As autoridades do país que serªo responsÆveis pela cooperaçªo administrativa;

 o país requerente adere ao acordo referido no artigo 17.o.
b) As autoridades do país que serªo responsÆveis pela emissªo
do certificado referido no artigo 19.o.
2.
O país requerente apresentarÆ o seu pedido à Comissªo
por escrito e apresentarÆ informaçıes completas sobre:
 a legislaçªo nacional referida no n.o 2 do artigo 14.o e as
medidas tomadas para assegurar e controlar a respectiva
aplicaçªo;

Artigo 18.o
1.
A Comissªo decidirÆ, em conformidade com o procedimento referido no artigo 37.o, se concederÆ a um país requerente o regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos
dos trabalhadores.

 os sectores aos quais a legislaçªo nªo Ø aplicada.
3.
O texto oficial integral da legislaçªo referida no n.o 2 do
artigo 14.o e das normas de execuçªo deve acompanhar o
pedido.
4.
No caso de a legislaçªo referida no n.o 2 do artigo 14.o só
ser aplicÆvel a determinados sectores, os países só podem solicitar o regime especial de incentivo para os sectores em que a
mesma Ø aplicada.

2.
Sempre que um pedido for apresentado nos termos do
n.o 4 do artigo 15.o ou que a anÆlise referida no artigo 16.o
revelar que a legislaçªo referida no n.o 2 do artigo 14.o nªo Ø
aplicada em todos os sectores, o regime especial só pode ser
concedido para os sectores em que essa legislaçªo Ø aplicada.

3.
A Comissªo notificarÆ os países requerentes de qualquer
decisªo tomada em conformidade com o n.o 1. Sempre que o
regime especial de incentivo for concedido a um determinado
país, esse país serÆ informado da data a partir da qual essa
decisªo entra em vigor.

Artigo 16.o
1.
Sempre que receber um pedido acompanhado pelas informaçıes referidas no n.o 2 do artigo 15.o, a Comissªo publicarÆ uma comunicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias anunciando esse pedido. Esse anœncio especificarÆ
que todas as informaçıes relevantes devem ser enviadas à Comissªo e fixarÆ um prazo durante o qual as partes interessadas
podem transmitir as suas observaçıes por escrito.

4.
Sempre que um regime especial de incentivo nªo for
concedido a um país requerente ou que alguns sectores forem
excluídos, a Comissªo explicarÆ os motivos a esse país, se este
o solicitar.

Artigo 19.o
2.
A Comissªo examinarÆ o pedido, reservando-se a possibilidade de apresentar ao país requerente quaisquer questıes
que considere pertinentes.
3.
A Comissªo procurarÆ obter todas as informaçıes que
considere necessÆrias, podendo procurar confirmar as informaçıes recebidas junto do país beneficiÆrio ou de qualquer pessoa
singular ou colectiva.

1.
As preferŒncias pautais referidas no n.o 1 do artigo 8.o
sªo aplicÆveis na condiçªo de os produtos em causa serem
acompanhados por um certificado emitido pelas autoridades
referidas na alínea b) do artigo 17.o que ateste que os produtos
foram fabricados nesse país em condiçıes conformes com a
legislaçªo referida no n.o 2 do artigo 14.o. O certificado deve
ser validado por um carimbo da autoridade emissora, em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissªo.
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2.
O certificado referido no n.o 1 deve conter a seguinte
mençªo:

nefício desse regime por uma decisªo tomada em conformidade com o disposto no artigo 23.o.

«Convençıes n.os 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 da OIT 
Título III do Regulamento (CE) n.o . . . do Conselho»

2.
O regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente
pode ser concedido a um país que aplique efectivamente legislaçªo nacional que tenha incorporado o conteœdo material das
normas e orientaçıes internacionalmente aceites em matØria de
gestªo florestal sustentÆvel.

que deve figurar na casa n.o 4 do certificado de origem «formulÆrio A» ou da declaraçªo na factura referida no Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

Artigo 22.o
Artigo 20.o
1.
As disposiçıes do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissªo relativas à prova de origem e aos mØtodos de cooperaçªo administrativa sªo aplicÆveis mutatis mutandis ao certificado referido no artigo 19.o, no que diz respeito aos países
beneficiÆrios.
2.
A Comissªo pode, em conformidade com o procedimento
referido no artigo 38.o, rever a lista exemplificativa de critØrios
que especifica os casos de dœvidas fundamentadas que podem
surgir aquando da aplicaçªo do regime especial de incentivo (1).
Quaisquer alteraçıes a essa lista serªo publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.
3.
Sempre que for enviada uma segunda comunicaçªo para
efeitos do controlo a posteriori dos certificados de origem «formulÆrio A» e das declaraçıes nas facturas, em conformidade
com o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissªo, relativamente às preferŒncias pautais referidas no n.o 1 do artigo 8.o,
as autoridades aduaneiras da Comunidade informarªo a Comissªo, que publicarÆ imediatamente no Jornal Oficial das Comunidades Europeias uma notificaçªo anunciando a existŒncia de
dœvidas fundamentadas sobre determinados produtos, produtores e exportadores e enumerando estes œltimos.
4.
Se se estabelecer, em conformidade com o procedimento
previsto no Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissªo para
efeitos do controlo a posteriori dos certificados de origem «formulÆrio A» e das declaraçıes nas facturas, que as preferŒncias
pautais referidas no n.o 1 do artigo 8.o nªo sªo aplicÆveis a
produtos de determinados produtores ou exportadores, as autoridades aduaneiras da Comunidade informarªo a Comissªo,
que publicarÆ imediatamente uma notificaçªo no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

Secçªo 2
Regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente
Artigo

21.o

1.
As preferŒncias pautais referidas no n.o 3 do artigo 8.o
sªo aplicÆveis às importaçıes de produtos das florestas tropicais originÆrios de um país que de acordo com o anexo I
beneficie do regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente ou ao qual tenha sido posteriormente concedido o be(1) JO C 321 de 10.11.2000, p. 18.

1.
O regime especial de incentivo referido no artigo 21.o Ø
concedido nas seguintes condiçıes:
 o benefício do regime Ø solicitado por um país ou território
referido no anexo I;
 a anÆlise dos pedidos revela que o país requerente satisfaz a
condiçªo prevista no n.o 2 do artigo 21.o;
 o país requerente assumiu um compromisso no sentido de
manter a legislaçªo nacional referida no n.o 2 do artigo
21.o, de controlar a aplicaçªo do regime especial de incentivo e de prestar a necessÆria cooperaçªo administrativa.
2.
O país requerente apresentarÆ o seu pedido à Comissªo
por escrito e apresentarÆ informaçıes completas sobre:
 a legislaçªo nacional referida no n.o 2 do artigo 21.o e as
medidas tomadas para assegurar e controlar a respectiva
aplicaçªo;
 os sistemas de certificaçªo do ordenamento florestal, na
eventualidade de existir um sistema deste tipo no país.
3.
O texto oficial integral da legislaçªo referida no n.o 2 do
artigo 21.o e das normas de execuçªo deve acompanhar o
pedido.
4.
A Comissªo tratarÆ dos pedidos apresentados nos termos
do n.o 2 em conformidade com o disposto no artigo 16.o.

Artigo 23.o
1.
A Comissªo decidirÆ, em conformidade com o procedimento referido no artigo 37.o, se concederÆ a um país requerente o regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente.
2.
A Comissªo notificarÆ os países requerentes de qualquer
decisªo tomada em conformidade com o n.o 1. Sempre que o
regime especial de incentivo for concedido a um determinado
país, esse país serÆ informado da data a partir da qual essa
decisªo entra em vigor.
3.
Sempre que um regime especial de incentivo nªo for
concedido a um determinado país requerente, e se este o solicitar, a Comissªo explicarÆ os motivos da sua decisªo a esse
país.
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Artigo 24.o
1.
Sempre que um sistema credível de certificaçªo de boa
gestªo florestal for utilizado num país beneficiÆrio do regime
especial de incentivo à protecçªo do ambiente, os produtos a
que sªo aplicÆveis as preferŒncias pautais referidas no n.o 3 do
artigo 8.o serªo acompanhados por uma etiqueta do sistema ou
por um certificado que ateste que provŒm de uma floresta
gerida de acordo com os princípios de uma gestªo sustentÆvel.

2.
As preferŒncias pautais referidas no n.o 3 do artigo 8.o
sªo aplicÆveis na condiçªo de os certificados de origem «formulÆrio A» ou as declaraçıes na factura referidas no Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissªo conterem a seguinte
mençªo:

«ClÆusula ambiental  Título III do Regulamento (CE) n.o . . .».

26.3.2002

f) PrÆticas comerciais desleais, nomeadamente prÆticas proibidas ou que podem dar lugar a uma acçªo ao abrigo dos
acordos da OMC, na condiçªo de o órgªo competente da
OMC ter adoptado anteriormente uma decisªo nesse sentido;
g) Infracçªo aos objectivos das convençıes internacionais relativas à conservaçªo e à gestªo dos recursos haliŒuticos,
nomeadamente das convençıes da Organizaçªo das Pescarias do Noroeste do Atlântico (NAFO), da Comissªo das
Pescarias do Noroeste do Atlântico (NEAFC), da Comissªo
Internacional para a Conservaçªo dos Tunídeos do Atlântico
(CICTA) e da Organizaçªo para a Conservaçªo do Salmªo
do Atlântico Norte (OCSAN);
h) Efeitos prejudiciais significativos para o ambiente resultantes
da produçªo de produtos cobertos pelos regimes.
2.
A cooperaçªo administrativa referida na alínea e) do n.o 1
exige, nomeadamente, que os países beneficiÆrios:

T˝TULO IV
SUSPENSˆO DAS PREFER˚NCIAS PAUTAIS
Secçªo 1
Suspensªo temporÆria
Artigo

25.o

1.
Os regimes preferenciais previstos no presente regulamento podem ser temporariamente suspensos relativamente a
todos ou a alguns produtos, originÆrios de um país beneficiÆrio, por um dos seguintes motivos:

a) PrÆtica de qualquer forma de escravatura ou de trabalho
forçado, na acepçªo que lhe Ø dada nas Convençıes de
Genebra, de 25 de Setembro de 1926 e de 7 de Setembro
de 1956, e nas Convençıes n.os 29 e 105 da OIT;

b) Violaçªo grave e sistemÆtica da liberdade de associaçªo, do
direito à negociaçªo colectiva ou do princípio de nªo discriminaçªo relativamente ao emprego e actividade, ou de
utilizaçªo do trabalho infantil, tal como definidos nas Convençıes da OIT aplicÆveis;

c) Exportaçªo de produtos fabricados em prisıes;

d) DeficiŒncias dos controlos aduaneiros em matØria de exportaçªo e trÆfico de droga (substâncias ilícitas e precursores) e
inobservância das convençıes internacionais sobre branqueamento de capitais;

e) Fraude, irregularidades, incapacidade sistemÆtica de respeitar
ou fazer respeitar as regras de origem dos produtos e relativas à prova da origem e de prestar a cooperaçªo administrativa necessÆria para efeitos da aplicaçªo e do controlo do
respeito dos regimes referidos no n.o 2 do artigo 1.o;

a) Comuniquem à Comissªo e actualizem as informaçıes necessÆrias à aplicaçªo das regras de origem e ao controlo do
seu respeito;
b) Assistam a Comunidade realizando, a pedido das autoridades aduaneiras dos Estados-Membros, uma verificaçªo subsequente da prova de origem e comunicando atempadamente os respectivos resultados;
c) Assistam a Comunidade permitindo que a Comissªo, em
coordenaçªo e estreita colaboraçªo com as autoridades
competentes dos Estados-Membros, realize missıes de cooperaçªo administrativa e de inquØrito nesses países, a fim
de verificar a autenticidade dos documentos ou a exactidªo
das informaçıes relevantes para a concessªo do benefício
dos regimes referidos no n.o 2 do artigo 1.o;
d) Realizem ou organizem inquØritos adequados a fim de identificar e evitar o desrespeito das regras de origem;
e) Respeitem ou façam respeitar as regras de origem no que
diz respeito à acumulaçªo regional, se os países beneficiarem desta œltima.
3.
Sem prejuízo do disposto no n.o 1, os regimes especiais
de incentivo referidos no título III podem ser temporariamente
suspensos, relativamente a todos ou a alguns produtos incluídos nesses regimes, que sejam originÆrios de um país beneficiÆrio, por um dos seguintes motivos:
a) No caso de a legislaçªo do país ter deixado de conter as
normas referidas no n.o 2 do artigo 14.o ou no n.o 2 do
artigo 21.o ou de essa legislaçªo nªo ser efectivamente aplicada;
b) Nªo respeito do compromisso referido no n.o 1 do artigo
15.o ou no n.o 1 do artigo 22.o.
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4.
Sem prejuízo do disposto no artigo 11.o, os regimes preferenciais previstos no presente regulamento nªo serªo suspensos nos termos da alínea f) do n.o 1 relativamente a produtos
que estejam sujeitos a medidas anti-dumping ou de compensaçªo, adoptadas ao abrigo dos Regulamentos (CE) n.o 384/96
ou (CE) n.o 2026/97 do Conselho, pelos motivos que levaram
tais medidas a ser adoptadas.

2.
A Comissªo anunciarÆ o início de um inquØrito no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, informando desse facto o país
beneficiÆrio em causa. Esse aviso incluirÆ um resumo das informaçıes recebidas e precisarÆ que qualquer informaçªo œtil
deve ser comunicada à Comissªo. No aviso, serÆ igualmente
fixado o prazo durante o qual as partes interessadas podem
apresentar as suas observaçıes por escrito.

Artigo 26.o

3.
A Comissªo proporcionarÆ ao país beneficiÆrio em causa
a possibilidade de colaborar no inquØrito.

1.
A Comissªo transmitirÆ aos Estados-Membros todas as
informaçıes relevantes que possam justificar uma suspensªo
temporÆria.
2.
Serªo realizadas consultas no âmbito do comitØ no prazo
de 15 dias a contar da data da comunicaçªo referida no n.o 1
ou da data em que forem solicitadas por um Estado-Membro.

4.
A Comissªo procurarÆ obter todas as informaçıes que
considere necessÆrias, podendo confirmar as informaçıes recebidas junto de operadores económicos e do país beneficiÆrio
em causa.
5.
A Comissªo pode ser assistida nessas funçıes por agentes
do Estado-Membro em cujo território possam vir a efectuar-se
verificaçıes, se esse Estado-Membro o solicitar.

Artigo 27.o
1.
A Comissªo pode suspender temporariamente os regimes
preferenciais previstos no presente regulamento relativamente a
todos ou a alguns produtos, originÆrios de um país beneficiÆrio:

6.
Se as informaçıes solicitadas pela Comissªo nªo forem
prestadas dentro de um prazo razoÆvel ou se o inquØrito for
dificultado de forma significativa, podem ser estabelecidas conclusıes com base nos dados disponíveis.

a) Se considerar que existem elementos de prova suficientes
que justificam uma suspensªo temporÆria pelos motivos
referidos no n.o 1, alínea e), do artigo 25.o;

7.
O inquØrito deve ser concluído no prazo de um ano. A
Comissªo pode prorrogar esse prazo em conformidade com o
procedimento referido no artigo 38.o.

b) Se as importaçıes realizadas ao abrigo dos regimes previstos excederem consideravelmente as capacidades de produçªo e de exportaçıes do país em causa.

Artigo 29.o

2.
Antes de tomar uma decisªo em conformidade com o
disposto no n.o 1, a Comissªo informarÆ o comitØ e o país
beneficiÆrio em causa.
3.
A Comissªo publicarÆ as decisıes tomadas em conformidade com o disposto no n.o 1 no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, explicando os motivos que estiveram na sua origem.

1.

A Comissªo apresentarÆ as suas conclusıes ao comitØ.

2.
Se a Comissªo considerar que as conclusıes nªo justificam uma suspensªo temporÆria, pode decidir, em conformidade com o procedimento referido no artigo 38.o, dar o inquØrito por encerrado. Nesse caso, a Comissªo publicarÆ um
aviso no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, anunciando o
encerramento do inquØrito e dando a conhecer as suas conclusıes.

4.
Qualquer Estado-Membro pode submeter uma decisªo
tomada em conformidade com o disposto no n.o 1 à apreciaçªo do Conselho no prazo de 10 dias. O Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode tomar uma decisªo diferente no prazo de 30 dias.

3.
Se a Comissªo considerar que Ø necessÆria uma medida
de suspensªo temporÆria, apresentarÆ uma proposta nesse sentido ao Conselho, que deliberarÆ por maioria qualificada no
prazo de 30 dias.

5.
O período de suspensªo Ø limitado a trŒs meses e pode
ser prorrogado uma vez, em conformidade com o procedimento referido no artigo 38.o.

Secçªo 2
ClÆusula de salvaguarda
Artigo 30.o

Artigo 28.o
1.
Quando, após as consultas previstas no n.o 2 do artigo
o
26. , considerar que existem elementos de prova suficientes
para realizar um inquØrito, a Comissªo pode decidir, em conformidade com o procedimento referido no artigo 38.o, dar
início a esse inquØrito.

1.
Se um produto originÆrio de um dos países beneficiÆrios
for importado em condiçıes que provoquem ou possam provocar dificuldades graves a um produtor comunitÆrio de produtos similares ou directamente concorrentes, os direitos da
pauta aduaneira comum podem, em qualquer momento, a pedido de um Estado-Membro ou por iniciativa da Comissªo, ser
restabelecidos relativamente a esse produto.

C 75 E/60

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26.3.2002

2.
A Comissªo tomarÆ uma decisªo no prazo de 30 dias,
após consulta do comitØ.

Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode tomar
uma decisªo diferente no prazo de 30 dias.

3.
Qualquer Estado-Membro pode submeter a decisªo da
Comissªo à apreciaçªo do Conselho no prazo de 10 dias. O
Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode tomar
uma decisªo diferente no prazo de 30 dias.

3.
A Comissªo informarÆ o país beneficiÆrio em causa de
qualquer decisªo tomada em conformidade com o n.o 1, antes
de a mesma entrar em vigor.

4.
A Comissªo informarÆ o país beneficiÆrio em causa de
qualquer decisªo tomada em conformidade com o n.o 1, antes
de a mesma entrar em vigor.

Artigo 33.o

5.
Quando se verifiquem circunstâncias excepcionais que
exijam uma acçªo imediata e que impossibilitem quer a notificaçªo quer a realizaçªo de um inquØrito, a Comissªo, após ter
informado previamente o ComitØ, pode aplicar qualquer medida preventiva que seja estritamente necessÆria e que preencha
as condiçıes previstas no n.o 1.

Nenhuma das disposiçıes do presente título prejudica a aplicaçªo das clÆusulas de salvaguarda que tenham sido adoptadas
no âmbito da política agrícola comum, ao abrigo do artigo 37.o
do Tratado, ou no âmbito da política comercial comum, ao
abrigo do artigo 133.o do Tratado, nem de outras clÆusulas
de salvaguarda que possam eventualmente ser aplicadas.

T˝TULO V
Artigo 31.o
1.
A Comissªo anunciarÆ o início de um inquØrito no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias. Esse aviso incluirÆ um resumo
das informaçıes recebidas e especificarÆ que qualquer informaçªo œtil deve ser comunicada à Comissªo. No aviso, serÆ
igualmente fixado o prazo durante o qual as partes interessadas
podem apresentar as suas observaçıes por escrito.
2.
Ao analisar a eventual existŒncia de dificuldades graves, a
Comissªo terÆ em conta, nomeadamente, na medida do possível, os seguintes elementos:
 reduçªo da parte de mercado dos produtores comunitÆrios;
 reduçªo da sua produçªo;
 aumento das existŒncias;

DISPOSI˙ÕES PROCESSUAIS
Artigo 34.o
1.
As alteraçıes dos anexos do presente regulamento, tornadas necessÆrias por alteraçıes da Nomenclatura Combinada ou
por alteraçıes do estatuto internacional de um país ou território, serªo adoptadas em conformidade com o procedimento
referido no artigo 38.o.
2.
Sempre que as importaçıes de produtos originÆrios de
um país beneficiÆrio beneficiem de um tratamento preferencial
equivalente ao dos regimes preferenciais previstos no presente
regulamento, ou mesmo mais favorÆvel, o país beneficiÆrio
pode ser retirado do anexo I ou as preferŒncias pautais previstas no presente regulamento podem ser suspensas relativamente aos sectores em causa, em conformidade com o procedimento referido no artigo 37.o.

 encerramento de capacidades de produçªo instaladas;
Artigo 35.o
 falŒncias;

Artigo 32.o

1.
Os Estados-Membros transmitirªo ao Serviço de Estatística das Comunidades Europeias, no prazo de seis semanas
após o final de cada trimestre, dados estatísticos sobre os produtos introduzidos em livre prÆtica durante o trimestre de
referŒncia que tenham beneficiado das preferŒncias pautais previstas no presente regulamento. Esses dados, fornecidos por
nœmero de código da Nomenclatura Combinada (NC) e, se
necessÆrio, da pauta integrada das Comunidades Europeias (Taric), devem especificar, por país de origem, os valores, as quantidades e as unidades suplementares eventualmente requeridas,
segundo as definiçıes dos Regulamentos (CE) n.o 1172/95 do
Conselho (1) e (CE) n.o 1917/2000 da Comissªo (2).

1.
Se as importaçıes dos produtos incluídos no anexo I do
Tratado causarem ou ameaçarem causar perturbaçıes graves
nos mercados comunitÆrios ou nos seus mecanismos reguladores, a Comissªo pode suspender os regimes preferenciais no
que diz respeito aos produtos em causa após informaçªo prØvia
do comitØ de gestªo relativo à organizaçªo comum de mercado
em causa.

2.
Em conformidade com o disposto no artigo 308.oD do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93, os Estados-Membros enviarªo,
a pedido da Comissªo, os dados relativos às quantidades dos
produtos introduzidos em livre prÆtica que tenham beneficiado
das preferŒncias pautais previstas no presente regulamento durante os meses anteriores.

2.
Qualquer Estado-Membro pode submeter a decisªo da
Comissªo à apreciaçªo do Conselho no prazo de 10 dias. O

(1) JO L 118 de 25.5.1995, p. 10.
(2) JO L 229 de 9.9.2000, p. 14.

 baixa rendibilidade;
 reduzida taxa de utilizaçªo das capacidades instaladas;
 emprego;
 preços.
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Artigo 36.o

T˝TULO VI

1.
Para efeitos da aplicaçªo do presente regulamento, a Comissªo Ø assistida por um ComitØ das PreferŒncias Generalizadas, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.

DISPOSI˙ÕES FINAIS

2.
O comitØ pode examinar qualquer questªo relativa à aplicaçªo do presente regulamento apresentada pela Comissªo ou a
pedido de um Estado-Membro.

3.
O ComitØ examinarÆ, com base num relatório anual da
Comissªo, os efeitos do sistema comunitÆrio de preferŒncias
generalizadas. O referido relatório abordarÆ todos os regimes
preferenciais referidos no n.o 2 do artigo 1.o.

Artigo 37.o
1.
Sempre que seja feita referŒncia ao presente artigo,
aplica-se o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, em conformidade
com o disposto no n.o 3 do seu artigo 7.o.

2.
O período previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE
Ø de trŒs meses.

Artigo 38.o
Sempre que seja feita referŒncia ao presente artigo, aplica-se o
procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da Decisªo
1999/468/CE do Conselho, em conformidade com o disposto
no n.o 3 do seu artigo 7.o.

Artigo 39.o
1.
Os pedidos respeitantes ao título III do presente regulamento que tenham sido apresentados ao abrigo das disposiçıes
de um regulamento anterior relativo ao sistema comunitÆrio de
preferŒncias generalizadas, e em relaçªo aos quais nªo tenha
sido tomada qualquer decisªo antes de o presente regulamento
entrar em vigor, devem ser considerados como referindo-se às
disposiçıes correspondentes do presente regulamento.
2.
As referŒncias constantes do Regulamento (CE) n.o 552/97
do Conselho, de 24 de Março de 1997 (1), que suspende temporariamente o benefício das preferŒncias pautais generalizadas
do sector industrial da Uniªo de Mianmar, aos Regulamentos
(CE) n.o 3281/94 (2) e (CE) n.o 1256/96 (3) consideram-se como
referindo-se às disposiçıes correspondentes do presente regulamento.
3.
O presente regulamento substitui o Regulamento (CE)
n.o 416/2001 do Conselho, que altera o Regulamento (CE)
n.o 2820/98 relativo à aplicaçªo de um sistema plurianual de
preferŒncias pautais generalizadas durante o período compreendido entre 1 de Julho de 1999 e 31 de Dezembro de 2001, a
fim de tornar extensiva aos produtos originÆrios dos países
menos avançados a isençªo de direitos aduaneiros sem limites
quantitativos.
Artigo 40.o
1.
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 2002.
2.
É aplicÆvel atØ 31 de Dezembro de 2004. Esta data nªo Ø
aplicÆvel ao regime especial em favor dos países menos avançados nem, na medida em que for aplicada conjuntamente com
esse regime, a qualquer outra disposiçªo do presente regulamento.
O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 85 de 27.3.1997, p. 8.
(2) JO L 348 de 31.12.1994, p. 1.
(3) JO L 160 de 29.6.1996, p. 1.
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ANEXO I
PA˝SES BENEFICI`RIOS DO SISTEMA COMUNIT`RIO DE PREFER˚NCIAS PAUTAIS GENERALIZADAS
A. PA˝SES INDEPENDENTES

Coluna A: Código do país de acordo com a nomenclatura de países e territórios para as estatísticas do comØrcio
externo da Comunidade
Coluna B: País
Coluna C: Sectores nªo incluídos no que diz respeito ao país beneficiÆrio em causa (n.o 6 do artigo 7.o)
Coluna D: Sectores em relaçªo aos quais foram suprimidas as preferŒncias pautais no que diz respeito ao país beneficiÆrio em causa (n.o 7 do artigo 7.o)
Coluna E: Países incluídos no regime especial em favor dos países menos avançados referido no artigo 9.o
Coluna F: Países incluídos no regime especial de apoio à luta contra a produçªo e o trÆfico de droga referido no artigo
10.o
Coluna G: Países incluídos no regime especial de incentivo à protecçªo dos direitos dos trabalhadores (título III, secçªo
1)
Coluna H: Sectores incluídos nos regimes aplicÆveis ao país beneficiÆrio em causa (n.o 1 do artigo 8.o)
Coluna I: Países incluídos no regime especial de incentivo à protecçªo do ambiente (título III, secçªo 2)
A

B

C

D

E

AF

Afeganistªo

DZ

ArgØlia

AO

Angola

AG

Antígua e Barbuda

AR

Argentina

AM

ArmØnia

II, XXVI

AZ

Azerbaijªo

II, XXVI

BS

Baamas

BH

BarØm

BD

Bangladeche

BB

Barbados

BY

Bielorrœssia

BZ

Belize

BJ

Benim

X

BT

Butªo

X

BO

Bolívia

BW

Botsuana

BR

Brasil

I, VI, IX, XI, XII, XVII, XX,
XXIII, XXVI, XXX

BN

Brunei Darussalam

XXV

BF

Burquina Faso

X

BI

Burundi

X

KH

Camboja

X

CM

Camarıes

CV

Cabo Verde

F

X

X

I, III, XI, XVII

X

II, XXVI

XV

X

X

G

H

I
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E

CF

Repœblica Centro-Africana

X

TD

Chade

X

CL

Chile

CN

Repœblica Popular da China

CO

Colômbia

KM

Comores

CG

Congo

CR

Costa Rica

CI

Costa do Marfim

CU

Cuba

CY

Chipre

CD

Repœblica DemocrÆtica do Congo

X

DJ

Jibuti

X

DM

Domínica

DO

Repœblica Dominicana

TP

Timor-Leste

EC

Equador

EG

Egipto

SV

Salvador

GQ

GuinØ Equatorial

X

ER

Eritreia

X

ET

Etiópia

X

FM

Estados Federados da MicronØsia

FJ

Fiji

GA

Gabªo

GM

Gâmbia

GE

Geórgia

GH

Gana

GD

Granada

GT

Guatemala

GN

GuinØ

X

GW

GuinØ-Bissau

X

GY

Guiana

HT

Haiti

HN

Honduras

IN

˝ndia

XVII, XVIII, XXI

ID

IndonØsia

X, XIX, XXIII

IR

Irªo (Repœblica Islâmica do)

IQ

Iraque

JM

Jamaica

F

V, IX, XV
XXVI

IV, VIII, XIV, XVIII, XXII,
XXIII, XXIV, XXVII,
XXXIII
X
X

X

X

X

X
II, XXVI

X

X
X

G

H

I
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E

JO

Jordânia

KZ

Cazaquistªo

KE

QuØnia

KG

Quirguizistªo

KI

Kiribati

KW

Kuwait

LA

Repœblica DemocrÆtica Popular do Laos

LB

Líbano

LS

Lesoto

X

LR

LibØria

X

LY

Jamahiriya `rabe Líbia

MG

MadagÆscar

X

MW

Malavi

X

MY

MalÆsia

MV

Maldivas

X

ML

Mali

X

MH

Ilhas Marshall

MR

Mauritânia

MU

Ilha Maurícia

MX

MØxico

MD

MoldÆvia (Repœblica da)

MN

Mongólia

MA

Marrocos

MZ

Moçambique

X

MM

Mianmar

X

NA

Namíbia

NR

Nauru

NP

Nepal

NI

NicarÆgua

NE

Níger

NG

NigØria

OM

Omª

PK

Paquistªo

PW

Palau

PA

PanamÆ

PG

PapuÆsia-Nova GuinØ

PY

Paraguai

PE

Peru

PH

Filipinas

QA

Catar

RU

Federaçªo Russa

II, XXVI

F

G

H

X

Todos

XV, XXV, XXVII

II, XXVI
X

X

XIII

VII, X, XVI, XIX, XXII,
XXIX

X

III, V, XXVI
II, XXVI

X
X
X

XVII, XVIII, XXI

X

X

X
X

II, XXVI

XIII, XV, XXVII

I

26.3.2002

PT

A

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

B

C

D

C 75 E/65

E

RW

Ruanda

X

WS

Samoa

X

ST

Sªo TomØ e Príncipe

SA

ArÆbia Saudita

SN

Senegal

SC

Seicheles

SL

Serra Leoa

X

SB

Ilhas Salomªo

X

SO

SomÆlia

X

ZA

`frica do Sul

LK

Sri Lanca

KN

Sªo Cristóvªo e Nevis

LC

Santa Lœcia

VC

Sªo Vicente e Granadinas

SD

Sudªo

SR

Suriname

SZ

Suazilândia

SY

Repœblica `rabe Síria

TJ

Tajiquistªo

TZ

Tanzânia (Repœblica Unida da)

TH

Tailândia

TG

Togo

TO

Tonga

TT

Trindade e Tobago

TN

Tunísia

TM

Turquemenistªo

TV

Tuvalu

X

UG

Uganda

X

UA

Ucrânia

AE

Emiratos `rabes Unidos

UY

Uruguai

UZ

Usbequistªo

VU

Vanuatu

VE

Venezuela

VN

Vietname

YE

IØmen

X

ZM

Zâmbia

X

ZW

ZimbabuØ

F

X
XIII

XXVI

X

II, XXVI
X
II, V, XI, XVI, XVIII, XXII,
XXIII, XXV, XXXIII
X

II, XXVI

II, XXVI

VIII, XV

II, XXVI
X
X

G

H

I
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B. PA˝SES E TERRITÓRIOS
dependentes ou administrados ou cujas relaçıes externas sªo asseguradas no todo ou em parte pelos Estados-Membros da Comunidade ou por países terceiros
A

B

AS

Samoa Americana

AI

Anguila

AQ

AntÆrctida

AW

Aruba

BM

Bermudas

BV

Ilha Bouvet

IO

Território britânico do Oceano ˝ndico

VG

Ilhas Virgens (britânicas)

KY

Ilhas Caimªo

CX

Ilha Christmas

CC

Ilhas dos Cocos (ou ilhas Keeling)

CK

Ilhas Cook

FK

Ilhas Falkland

PF

PolinØsia Francesa

TF

Territórios austrais franceses

GI

Gibraltar

GL

Gronelândia

GU

Guam

HM

Ilhas Heard e McDonald

MO

Macau

YT

Mayotte

MS

Monserrate

AN

Antilhas Neerlandesas

NF

Ilha Norfolk

MP

Marianas do Norte

NC

Nova Caledónia

NU

Ilha Niue

PN

Pitcairn

UM

Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos

GS

Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul

SH

Santa Helena

PM

Sªo Pedro e Miquelon

TK

Ilhas Tokelau

TC

Ilhas Turcas e Caicos

VI

Ilhas Virgens (americanas)

WF

Wallis e Futuna

C

II

XXII

D

E

F

G

H

I
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ANEXO II
1. ˝ndice de desenvolvimento
O índice de desenvolvimento, que diz respeito ao nível de desenvolvimento industrial de um determinado país,
estabelece uma comparaçªo entre esse nível e o nível da Uniªo Europeia atravØs da seguinte fórmula:



log½ðYi =POPi Þ=ðYue =POPue Þþlog½Xi =Xue 
2

em que:
Yi

= o produto nacional bruto do país beneficiÆrio

Yue

= o produto nacional bruto da Uniªo Europeia

POPi = a populaçªo do país beneficiÆrio
POPue = a populaçªo da Uniªo Europeia
Xi

= o valor das exportaçıes dos produtos manufacturados do país beneficiÆrio

Xue

= o valor das exportaçıes de produtos manufacturados da Uniªo Europeia

2. ˝ndice de especializaçªo
O índice de especializaçªo, que diz respeito à importância de que se reveste um determinado sector das importaçıes
comunitÆrias procedentes de um país beneficiÆrio, baseia-se na relaçªo entre a parte detida por esse país nas importaçıes provenientes de todos os países, de todos os produtos do sector em causa, independentemente de beneficiarem ou
nªo do regime preferencial, e a parte desse país na totalidade das importaçıes procedentes de todos os países.

3. Limiares
˝ndice de desenvolvimento

Limiar para o índice de desenvolvimento

= ou > - 1,00

100 %

< - 1,00 e = ou > - 1,23

150 %

< - 1,23 e = ou > - 1,70

500 %

< - 1,70 e = ou > - 2,00

700 %.

4. Fontes estatísticas
Foram utilizados os dados do Relatório sobre o desenvolvimento no mundo, no que diz respeito ao rendimento e à
populaçªo, os do Manual de estatísticas do comØrcio internacional e do desenvolvimento da Cnuced, no que diz respeito
às exportaçıes de produtos manufacturados, e os da Comext, no que respeita às importaçıes da Comunidade.
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ANEXO III
SECTORES REFERIDOS NO N.o 2 DO ARTIGO 6.o

N.o

Designaçªo

Código NC

I

Animais vivos e carnes

Capítulos 1 e 2

II

Produtos da pesca

Capítulo 3, códigos 1604, 1605, 1902 20 10

III

Produtos comestíveis de origem animal

Capítulo 4

IV

Outros produtos de origem animal

Capítulo 5

V

`rvores, plantas, flores cortadas, produtos hortícolas comestíveis e frutas de casca rija

Capítulos 6 a 8

VI

CafØ, chÆ, mate e especiarias

Capítulo 9

VII

Cereais, malte e amidos e fØculas

Capítulos 10 e 11

VIII

Grªos, sementes, frutos e plantas

Capítulo 12

IX

Gomas e resinas

Capítulo 13

X

Gorduras, óleos e ceras

Capítulo 15

XI

Preparaçıes de carnes ou de peixes e bebidas

Capítulos 16 a 23, com excepçªo dos códigos 1604,
1605 e 1902 20 10

XII

Tabaco

Capítulo 24

XIII

Produtos minerais

Capítulos 25 a 27

XIV

Produtos químicos, excepto fertilizantes

Capítulos 28 a 38, excepto 31

XV

Adubos (fertilizantes)

Capítulo 31

XVI

PlÆsticos e borracha

Capítulos 39 e 40

XVII

Couros e peles

Capítulo 41

XVIII

Obras de couro e peles com pŒlo

Capítulos 42 e 43

XIX

Madeira

Capítulos 44 a 46

XX

Papel

Capítulos 47 a 49

XXI

TŒxteis

Capítulos 50 a 60

XXII

VestuÆrio

Capítulos 61 a 63

XXIII

Calçado

Capítulos 64 a 67

XXIV

Vidro e cerâmica

Capítulos 68 a 70

XXV

Artigos de joalharia e metais preciosos

Capítulo 71
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Código NC

XXVI

Produtos CECA (1)

7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16;
7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16;
7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17;
7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57;
7207 20 71; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00;
7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38;
7208 39; 7208 40; 7208 51 10; 7208 51 30;
7208 51 50; 7208 51 91; 7208 51 99; 7208 52 10;
7208 52 91; 7208 52 99; 7208 53 10; 7208 53 90;
7208 54; 7208 90 10;
7209 15 00; 7209 16;
7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27;
7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11;
7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10;
7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10;
7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33;
7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14 10; 7211 14 90;
7211 19 20; 7211 19 90; 7211 23 10; 7211 23 51;
7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91;
7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 50 31;
7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91; 7213 10 00;
7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41;
7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10;
7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10;
7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39;
7214 99 50; 7214 99 61; 7214 99 69; 7214 99 80;
7214 99 90; 7215 90 10; 7216 10 00; 7216 21 00;
7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40;
7216 50; 7216 99 10; 7218 91 11; 7218 91 19;
7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12;
7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00;
7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34;
7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00;
7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31; 7221 00;
7222 11;
7222 19;
7222 30 10;
7222 40 10;
7222 40 30; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08;
7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7225 11 00;
7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40;
7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10;
7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20;
7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20;
7226 99 20; 7227; 7228 10 10; 7228 10 30;
7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30;
7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80 10;
7228 80 90; 7301 10 00; 7302 10 31; 7302 10 39;
7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 90 10

XXVII

Metais comuns, nªo CECA

7202 21;
7202 41;
7202 49;
7202 50 00;
7202 70 00; 7202 91 00; 7202 99 30; 7202 99 80;
7217; 7223; 7303 a 7326; Capítulos 74 a 83

XXVIII

Electromecânica

ex Capítulo 84 e ex Capítulo 85 (excepto produtos
do sector XXIX)

XXIX

Material electrónico de consumo geral

8470;
8520;
8526;
8536;

XXX

Equipamento de transporte

Capítulos 86, 88 e 89

XXXI

Veículos automóveis

Capítulo 87

XXXII

Instrumentos e aparelhos de óptica e artigos de
relojoaria

Capítulos 90 a 92

XXXIII

Diversos

Capítulos 94 a 96

8471; 8473; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519;
8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40;
8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534;
8540 11; 8540 12; 8541; 8542

(1) Os produtos do sector XXVI nªo abrangidos no que diz respeito à Repœblica Popular da China, em conformidade com o n.o 6 do
artigo 7.o, encontram-se sublinhados.
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ANEXO IV
LISTA DOS PRODUTOS INCLU˝DOS NOS REGIMES REFERIDOS NO N.o 2 DO ARTIGO 1.o

Código NC: Para simplificar, os produtos estªo enumerados por grupos: Estes grupos podem incluir produtos relativamente aos quais os direitos da pauta aduaneira comum estªo isentos ou suspensos. Nos casos em que
alguns regimes incluem um grupo de produtos enquanto que outros regimes incluem apenas alguns
produtos do mesmo grupo, esses produtos sªo igualmente enumerados individualmente. Nesse caso, os
produtos individuais que pertencem a um grupo de produtos incluídos nalguns regimes sªo novamente
indicados como estando incluídos nesses regimes.
Descriçªo:

Nªo obstante as regras de interpretaçªo da Nomenclatura Combinada, o descritivo dos produtos Ø meramente indicativo, sendo as preferŒncias pautais determinadas pelos códigos NC. Nos casos em que os ex
códigos NC estªo indicados, as preferŒncias pautais sªo determinadas pelo código NC e pela descriçªo em
conjunto.

Coluna G: Os produtos incluídos nos regimes gerais (artigo 7.o): NS = produto nªo sensível na acepçªo do n.o 1 do
artigo 7.o; S = produto sensível na acepçªo do n.o 2 do artigo 7.o. Os produtos nªo classificados nem em S
nem em NS nªo estªo incluídos nos regimes gerais.
Coluna E:

Produtos incluídos nos regimes especiais de incentivo à protecçªo do ambiente (n.o 3 do artigo 8.o).

Coluna D: Produtos incluídos no regime especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de droga (artigo 10.o).

Código NC

Designaçªo

G

E

D

Animais vivos da espØcie cavalar, excepto reprodutores de raça pura:
0101 19 90

Outros

S

X

0101 20 10

Asininos

S

0101 20 90

Asininos e muares

S

0104 20 10

Reprodutores caprinos de raça pura

S (1 )

X

0106 00 10

Coelhos domØsticos vivos

S

X

0106 00 20

Pombos vivos

S

X

0205 00

Carne de animais das espØcies cavalar, asinina e muar, fresca, refrigerada ou congelada

S

X

0206 80 91

Miudezas comestíveis de animais das espØcies cavalar, asinina e muar,
frescas ou refrigeradas, outras excepto miudezas destinadas à fabricaçªo
de produtos farmacŒuticos

S

X

0206 90 91

Miudezas comestíveis de animais das espØcies cavalar, asinina e muar,
congeladas, outras excepto miudezas destinadas à fabricaçªo de produtos farmacŒuticos

S

X

Fígados, congelados:
0207 14 91

De galos ou de galinhas

S

0207 27 91

De perus ou de peruas

S

0207 36 89

De patos, de gansos ou de pintadas

S

0208

Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas

S

X

0208 10

De coelhos ou lebres

S

X

0208 20 00

Coxas de rª

NS
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Designaçªo

Outros, excepto os produtos da posiçªo 0208 90 50

G

S

E

D

X

Carne excepto a de animais suínos e bovinos, incluindo farinhas e pós,
comestíveis, de carnes ou de miudezas:
0210 90 10

De cavalo, salgadas, em salmoura ou secas

S

0210 90 49

Miudezas de animais da espØcie bovina com excepçªo de pilares do
diafragma e diafragmas

S

0210 90 60

Miudezas das espØcies ovina e caprina

S

0210 90 80

Miudezas excepto fígados de aves domØsticas

S

Capítulo 03

PEIXES E CRUST`CEOS, MOLUSCOS E OUTROS INVERTEBRADOS
AQU`TICOS

X ( 2)

Peixes vivos:
0301 10 90

Peixes do mar ornamentais

NS

0301 91 90

Outras trutas

S

X

Peixe do mar: esqualos (Squalus spp.), sardos (Lamna cornubica; Isurus
nasus), Alabote negro (Reinhardtius hippoglossoides) e alabote-do-atlântico
(Hippoglossus hippoglossus )

S

X

S

X

ex 0301 99 90

Peixes frescos ou refrigerados, excepto filetes de peixes e outra carne de
peixes da posiçªo 0304:
0302 11 90

Outras trutas
Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae e Citharidae), excepto fígados, ovas e sØmen:

0302 21 10

Alabote negro (Reinhardtius hippoglossoides)

S

X

0302 21 30

Alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0302 22 00

Solhas ou patruças (Pleuronectes platessa)

S

X

0302 62 00

Eglefinos ou arincas (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0302 63 00

Escamudos negros (Pollachius virens)

S

X

0302 65

Esqualos:

S

X

0302 69 33

Cantarilhos (Sebastes spp.), com excepçªo dos da espØcie Sebastes marinus

S

X

0302 69 41

Badejos (Merlangius merlangus)

S

X

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

S

X

0302 69 51

Escamudo do Alasca (Theragra chalcogramma) e escamudo amarelo (Pollachius pollachius)

S

X

0302 69 85

Pichelim ou verdinho (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

S

X

0302 69 86

Verdinhos austrais (Micromesistius australis)

S

X

0302 69 92

Abadejos rosados (Genypterus blacodes)

S

X

Outros

S

X

Fígados, ovas e sØmen, frescos ou refrigerados:

S

X

S

X

ex 0302 69 98
0302 70 00

Peixes congelados, excepto os filetes de peixes e outra carne de peixes
da posiçªo 0304:
0303 21 90

Outras trutas
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Designaçªo

G

E

D

Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae e Citharidae), excepto fígados, ovas e sØmen:
0303 31 10

Alabote negro (Reinhardtius hippoglossoides)

S

X

0303 31 30

Alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0303 33 00

Linguados (Solea spp.)

S

X

0303 39 10

Azevias (Platichthys flesus)

S

X

0303 72 00

Eglefinos ou arincas (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0303 73 00

Escamudos negros (Pollachius virens)

S

X

0303 75

Esqualos:

S

X

0303 79 37

Cantarilhos (Sebastes spp.), com excepçªo dos da espØcie Sebastes marinus

S

X

0303 79 45

Badejos (Merlangius merlangus)

S

X

0303 79 51

Lingues (Molva spp.)

S

X

0303 79 58

Peixes da espØcie Orcynopsis unicolor

S

X

0303 79 83

Pichelim ou verdinho (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

S

X

0303 79 85

Verdinhos austrais (Micromesistius australis)

S

X

0303 79 87

Espadarte (Xiphias gladius)

S

X

0303 79 88

Marlongas (Dissostichus spp.)

S

X

0303 79 92

Granadeiros azuis (Macruronus novaezealandiae)

S

X

0303 79 93

Abadejos rosados (Genypterus blacodes)

S

X

0303 79 94

Peixes das espØcies Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae

S

X

0303 79 98

Outros

S

X

0303 80 90

Outros fígados, ovas e sØmen

S

X

Filetes de peixes e outra carne de peixe
0304 10 11

Filetes de trutas das espØcies Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

S

X

ex 0304 10 98

Filetes, com excepçªo dos de lombos de arenques: de esqualos (Squalus
spp.), de sardos (Lamna cornubica; Isurus nasus), de alabote negro (Rheinhardtius hippoglossoides) e de alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

Filetes congelados de peixes de Ægua doce:
0304 20 11

De trutas das espØcies Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

S

X

0304 20 21

De bacalhau da espØcie Gadus macrocephalus

S

X

0304 20 29

De outros bacalhaus e de peixes da espØcie Boreogadus saida

S

X

0304 20 31

De escamudos negros (Pollachius virens)

S

X

0304 20 33

De eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0304 20 37

De outros cantarilhos (Sebastes spp.), com excepçªo dos da espØcie
Sebastes marinus

S

X
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0304 20 41

De badejos (Merlangius merlangus)

S

X

0304 20 43

De lingues (Molva spp.)

S

X

0304 20 55

De pescada (Merluccius spp., Urophycis spp.)

S

X

0304 20 56

S

X

0304 20 58

S

X

0304 20 59

S

X

0304 20 61

De esqualos (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

S

X

0304 20 69

De outros esqualos

S

X

0304 20 71

De solhas ou patruças (Pleuronectes platessa)

S

X

0304 20 73

De azevia (Platichthys flesus)

S

X

0304 20 87

De espadarte (Xiphias gladius)

S

X

0304 20 91

De granadeiros azuis (Macruronus novaezealandiae)

S

X

Outros: de alabotes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

S

X

0304 90 39

De outros bacalhaus

S

X

0304 90 41

De escamudos negros (Pollachius virens)

S

X

0304 90 45

De eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)

S

X

0304 90 47

De pescada (Merluccius e Urophycis)

S

X

S

X

ex 0304 20 95

0304 90 49
0304 90 57

De tamboril (Lophius spp.)

S

X

0304 90 59

De pichelim ou verdinho (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

S

X

0304 90 97

De outros peixes do mar

S

X

Peixes secos da espØcie Clupea ilisha, em salmoura

S

X

0305 59 70

Alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0305 69 30

Alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus)

S

X

0305 69 50

De salmıes-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmıes-do-atlântico (Salmo salar) e salmıes-do-danœbio (Hucho hucho), salgados ou em salmoura

S

X

ex 0305 69 90

Peixes salgados da espØcie Clupea ilisha, em salmoura

S

X

Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumaçªo; farinhas, pó e pellets de peixe,
próprios para a alimentaçªo humana:
ex 0305 30 90

CrustÆceos, congelados:
0306 11

Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

S

X

0306 12

Lavagantes (Homarus spp.)

S

X

0306 13

Camarıes, excepto os produtos da posiçªo 0306 13 30

S

X ( 2)

0306 14

Caranguejos

S

X

0306 19 10

Lagostins de Ægua doce

S

X

0306 19 90

Outros crustÆceos, incluindo as farinhas, pó e pellets, próprios para a
alimentaçªo humana:

S

X

CrustÆceos, nªo congelados:
0306 21 00

Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

S

X

0306 22

Lavagantes (Homarus spp.)

S

X
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Camarıes:
0306 23 10

Camarıes da família Pandalidae

S

X

0306 23 90

Outros

S

X

0306 24

Caranguejos

S

X

Lagostins de Ægua doce

S

X

Puerullus spp.

S

X

Outros crustÆceos, incluindo as farinhas, pó e pellets:
0306 29 10
ex 0306 29 90

Moluscos, com ou sem concha, e invertebrados aquÆticos, excepto
crustÆceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de invertebrados aquÆticos, excepto crustÆceos: próprios para a alimentaçªo humana:
0307 10 90

Ostras

S

X

0307 21 00

Vieiras, vivas, frescas ou refrigeradas

S

X

0307 29

Outras vieiras

S

X

0307 31

Mexilhıes (Mytilus spp., Perna spp.) vivos, frescos ou refrigerados

S

X

0307 39

Outros mexilhıes

S

X

0307 41

Chocos, potas e lulas, vivos, frescos ou refrigerados

S

X

0307 49

Outros chocos, potas e lulas, com excepçªo dos produtos da posiçªo
0307 49 59

S

X

0307 51 00

Polvos (Octopus spp.), vivos, frescos ou refrigerados

S

X

0307 59

Outros polvos

S

X

S

X

Outros moluscos, incluindo as farinhas, pó e pellets de invertebrados
aquÆticos, excepto crustÆceos, próprios para a alimentaçªo humana:
0307 91 00

Vivos, frescos ou refrigerados
Congelados:

0307 99 13

Palurdes ou amŒijoas e outras espØcies da família Veneridae

S

X

0307 99 18

Outros invertebrados aquÆticos

S

X

0307 99 90

Outros, com excepçªo dos congelados

S

X

0403 10 51

Iogurtes, aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau

S

0403 10 53

S

0403 10 59

S

0403 10 91

S

0403 10 93

S

0403 10 99

S

0403 90 71
0403 90 73

Leitelho, leite e nata coagulados; quefir e outros leites e natas fermentados ou acidificados, aromatizados ou adicionados de frutas ou de
cacau

S
S

0403 90 79

S

0403 90 91

S

0403 90 93

S

0403 90 99

S

0405 20

Pastas de barrar (espalhar) de produtos proveniente do leite, com excepçªo dos produtos da posiçªo 0405 20 90

S

0407 00 90

Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos, com excepçªo dos de aves domØsticas

S

X
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0409 00 00

Mel natural

0410 00 00

Produtos comestíveis de origem animal, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes

Capítulo 05

OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NˆO ESPECIFICADOS
NEM COMPREENDIDOS EM OUTROS CAP˝TULOS

0509 00 90

Esponjas naturais de origem natural:

Capítulo 06

PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA; BOLBOS, RA˝ZES E SEMELHANTES; FLORES, CORTADAS PARA RAMOS OU PARA
ORNAMENTA˙ˆO

G

E

D

X
S

X

X

S

X
X ( 3)

Bolbos, tubØrculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, mudas, plantas
e raízes de chicória, excepto as raízes da posiçªo 1212:
0601 10

Em repouso vegetativo

S

X

0601 20

Mudas, plantas e raízes de chicória, excepto as raízes da posiçªo 1212:

S

X

Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micØlios de cogumelos:
0602 10 90

Estacas nªo enraizadas e enxertos, com excepçªo das de videira

S

X

0602 20 90

`rvores, arbustos e silvados, de frutos comestíveis, com excepçªo dos
de mudas de videira, enxertadas ou enraizadas:

S

X

0602 30 00

Rododendros e azÆleas, enxertados ou nªo

S

X

0602 40

Roseiras, enxertadas ou nªo

S

X

0602 90

Outros

S

X

0603

Flores e seus botıes, cortados para ramos ou para ornamentaçªo,
frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de
outro modo

S

X (3)

0604

Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem
botıes de flores, e ervas, para ramos ou para ornamentaçªo, frescos,
secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro
modo, com excepçªo dos produtos da posiçªo 0604 91 41

S

X

0604 91 41

Ramos de coníferas de abetos de Nordmann [Abies nordmanniana (Stev.)
Spach] e de abetos nobre (Abies procera Rehd.)

NS

0701

Batatas, frescas ou refrigeradas:

S

0703 10

Cebolas e chalotas

S

0703 90 00

Alho-porro e outros produtos hortícolas aliÆceos

S

0704

Couves, couve-flor, repolho ou couve-frisada, couve-rÆbano e produtos
comestíveis semelhantes do gØnero Brassica, frescos ou refrigerados

S

0705

Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Chicorium spp.), frescas ou refrigeradas

S

0706

Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rÆbano, rabanetes
e raízes comestíveis semelhantes, frescos ou refrigerados

S

0706 90 30

RÆbanos (cochleria armoricia), frescos ou refrigerados

X

Pepinos, frescos ou refrigerados de 16 de Maio a 31 de Outubro

X

ex 0707 00 05
0708

Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou refrigerados

S

X

X
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Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados:
ex 0709 10 00
0709 20 00
ex 0709 20 00

Alcachofras, de 1 de Julho a 31 de Outubro

S

Espargos

S

Espargos, de 1 de Outubro a 31 de Janeiro

X

0709 30 00

Beringelas

S

X

0709 40 00

Aipo, excepto o aipo-rÆbano

S

X

0709 51

Cogumelos

S

0709 51 30

Cantarelos

0709 60 10

Pimentos doces ou pimentıes

S

X

0709 60 99

Pimentos dos gØneros Capsicum ou Pimenta, excepto pimentos doces ou
pimentıes

S

X

0709 70 00

Espinafres, espinafres da Nova Zelândia e espinafres gigantes

S

0709 90 10

Saladas, excepto alfaces (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Acelgas e cardos

S

0709 90 31

Azeitonas, nªo destinadas à produçªo de azeite

S (1 )

0709 90 40

Alcaparras

S

0709 90 50

Funcho

S

0709 90 70

Aboborinhas

0709 90 90

Outros

S

X

Produtos hortícolas (nªo cozidos ou cozidos em Ægua ou vapor), congelados, com excepçªo dos produtos das posiçıes 0710 80 10,
0710 80 70 e 0710 80 85

S

X

0710 80 10

Azeitonas

S

0710 80 70

Tomates

X

0710 80 85

Espargos

X

ex 0710

ex 0711

0711 20 10
ex 0712

X

X

Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com
gÆs sulfuroso ou Ægua salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservaçªo), mas
impróprios para a alimentaçªo nesse estado, excepto os produtos das
posiçıes 0711 20 10 e 0711 20 90

S

Nªo destinados à produçªo de azeite

S

Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou
ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo, com
excepçªo de azeitonas e dos produtos das posiçıes 0712 90 11 e
0712 90 19

S

X

X

0713

Legumes de vagem, secos, em grªo, mesmo pelados ou partidos:

X

0713 50 00

Favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira (Vicia faba var. equina, Vicia
faba var. minor)

S

X

0713 90

Outros

S

X

0714 20 10

Frescas, inteiras, destinadas à alimentaçªo humana

NS (1)

0714 20 90

Batatas-doces com excepçªo das frescas, inteiras, destinadas à alimentaçªo humana

S
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Topinambos, e raízes ou tubØrculos semelhantes com elevado teor de
inulina: medula de sagueiro

G
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D

NS

Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou
peladas
0802 11 90

AmŒndoas com casca, com excepçªo das amargas

S

0802 12 90

AmŒndoas descascadas, com excepçªo das amargas

S

0802 21 00
0802 22 00

Avelªs (Corylus spp.), descascadas ou nªo

S

0802 31 00

Nozes com casca

S

0802 32 00

Nozes descascadas

S

0802 40 00

Castanhas (Castanea spp.)

S

0802 50 00

PistÆcios

NS

0802 90 50

Pinhıes

NS

0802 90 60

Nozes de macadâmia

NS

0802 90 85

Outros

NS

0803 00 11

PlÆtanos, frescos

S

0803 00 90

Bananas, incluindo os plÆtanos (plantains), secas

S

X

0804 10 00

Tâmaras, frescas ou secas

S

X

0804 20

Figos, frescos ou secos

S

0804 30 00

Ananases, frescos ou secos

S

X

0804 40 00

Abacates, frescos ou secos

S

X

Citrinos, frescos ou secos:
ex 0805 20

Tangerinas, mandarinas e satsumas, clementinas, wilkings e outros
citrinos híbridos semelhantes, de 1 de Março a 31 de Outubro

ex 0805 20

De 15 de Maio a 15 de Setembro

S
X

0805 30 90

Limas (Citrus aurantifolia), frescas ou secas

S

0805 40 00

Toranjas, frescas ou secas

NS

0805 90 00

Outros

X

X

Uvas de mesa, frescas, de 1 de Janeiro a 20 de Julho e de 21 de
Novembro a 31 de Dezembro, com excepçªo da variedade Emperor
(Vitis vinifera c.v.) de 1 a 31 de Dezembro

S

Outras uvas, frescas

S

Uvas secas, com excepçªo dos produtos da posiçªo 0806 20 92

S

0807 11 00

Melancias

S

X

0807 19 00

Outros melıes

S

X

0808 10 10

Maçªs frescas para sidra, a granel, de 16 de Setembro a 15 de Dezembro

S

0808 20 10

Peras para perada, a granel, de 1 de Agosto a 31 de Dezembro

S

ex 0806 10 10

0806 10 90
ex 0806 20
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G

Outras peras, de 1 de Maio a 30 de Junho

S

Marmelos frescos

S

Damascos, de 1 de Janeiro a 31 de Maio e de 1 de Agosto a 31 de
Dezembro

S

Ginjas (Prunus cerasus), frescas

E

D

X

ex 0809 20 95

Cerejas, com excepçªo das ginjas (Prunus cerasus), de 1 de Janeiro a 20
de Maio e de 11 de Agosto a 31 de Dezembro

S

ex 0809 30

PŒssegos, incluídas as nectarinas, de 1 de Janeiro a 10 de Junho e de
1 de Outubro a 31 de Dezembro

S

ex 0809 40 05

Ameixas, de 1 de Janeiro a 10 de Junho e de 1 de Outubro a 31 de
Dezembro

S

Abrunhos

S

Morangos, de 1 de Janeiro a 30 de Abril e de 1 de Agosto a 31 de
Dezembro

S

0810 20

Framboesas, amoras, incluídas as silvestres, e amoras-framboesas

S

X

0810 30

Groselhas, incluído o cassis

S

X

0810 40 30

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)

S

X

0810 40 50

Frutos do Vaccinium macrocarpon e do Vaccinium corymbosum

S

X

0810 40 90

Outras airelas, mirtilos e outras frutas do gØnero Vaccinium

S

X

0810 50 00

Kiwis

S

X

0810 90 85

Outros

S

X

0811

Frutas, nªo cozidas ou cozidas em Ægua ou vapor, congeladas, mesmo
adicionadas de açœcar ou de outros edulcorantes

0811 20

Framboesas, amoras, incluídas as silvestres, amoras-framboesas e groselhas

S

X

ex 0811 90

Outros, excepto os produtos da posiçªo 0811 90 75

S

X

ex 0812

Frutas conservadas transitoriamente (por exemplo: com gÆs sulfuroso
ou Ægua salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservaçªo), mas impróprias
para a alimentaçªo nesse estado, excepto os produtos das posiçıes
0812 90 30 e 0812 90 95

S

X

0812 90 30

Papaias (mamıes)

NS

0812 90 95

Outras

0809 40 90
ex 0810 10 00

X

X

X

Frutas secas, excepto as das posiçıes 0801 a 0806; misturas de frutas
secas ou de frutas de casca rija, do presente capítulo:
0813 10 00

Damascos

S

X

0813 20 00

Ameixas

S

X

0813 30 00

Maçªs

S

X

0813 40 10

PŒssegos, incluídas as nectarinas

S

X

0813 40 30

Peras, secas

S

X
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0813 40 50

Papaias (mamıes)

NS

0813 40 95

Outros

NS

E

D

Misturas de nozes de frutas secas, excepto as das posiçıes 0801 a
0806:
0813 50 12

Com papaias, tamarindos, maçªs de caju, lechias, jacas, sapotilhas,
maracujÆs, carambolas e pitaiaiÆs

S

X

X

0813 50 15

Outras

S

X

0813 50 19

Com ameixas

S

X

Misturas constituídas exclusivamente de frutas de casca rija das posiçıes 0801 e 0802
0813 50 31
ex 0813 50 31

De nozes tropicais

S

Misturas constituídas exclusivamente de coco, castanha do Brasil, castanha de caju, areca (ou bØtel), de nozes e de nozes de cola

X

0813 50 39

Outras

S

0813 50 91

Outras misturas sem ameixas

S

ex 0813 50 91

X

Misturas de goiabas secas, mangas e mangostıes, papaias, tamarindos,
maçªs de caju, jacas, lechias ou sapotilhas

X

0813 50 99

Outras

S

0814 00 00

Cascas de citrinos e de melıes (incluindo melancias), frescas, congeladas ou apresentadas em Ægua salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservaçªo

NS

0901 12 00

CafØ nªo torrado, descafeinado

S

X

0901 21 00

CafØ nªo torrado, descafeinado

S

X

0901 22 00

CafØ torrado, descafeinado

S

X

0901 90 90

Sucedâneos do cafØ contendo cafØ

S

X

0902 10 00

ChÆ verde (nªo fermentado) em embalagens imediatas de conteœdo nªo
superior a 3 kg

NS

0904 12 00

Pimenta (do gØnero Piper), triturada ou em pó

NS

0904 20 10

Pimentos doces ou pimentıes, nªo triturados nem em pó:

S

0904 20 90

Triturados ou em pó

NS

0905 00 00

Baunilha

S

0907 00 00

Cravo-da-índia (frutos, flores e pedœnculos)

S

0910 20 90

Açafrªo, triturado ou em pó

NS

0910 40

Tomilho, louro

S

X

0910 91 90

Misturas de especiarias, trituradas ou em pó

S

X

0910 99 99

Outras especiarias, trituradas ou em pó, com excepçªo das misturas

S

X

ex 1008 90 90
1105

Quinoa
Farinha, sŒmola, pó, flocos, grânulos e pellets de batatas

X

X
S

X

PT
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Farinha, sŒmola e pó:
1106 10 00

De legumes de vagem secos da posiçªo 0713

S

X

1106 30

De produtos do Capítulo 8

S

X

1108 20 00

Inulina

S

ex Capítulo 12

SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS; GRˆOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIAIS OU MEDICINAIS; PALHAS E
FORRAGENS, com excepçªo dos produtos das posiçıes 1212 91 e
1212 92

X

1208 10 00

Farinhas e sØmolas de soja

S

X

1209 11 00

De beterraba sacarina, para sementeira

S

X

1209 19 00

Outras sementes de beterraba

S

X

1209 21 00

De luzerna

NS

1209 23 80

Festuca vermelha

NS

1209 29 50

Sementes de tremoço

NS

1209 29 80

Outras

NS

1209 30 00

Sementes de plantas herbÆceas cultivadas especialmente pelas suas flores

NS

1209 91

Sementes de plantas hortícolas

NS

1209 99 91

Sementes de plantas utilizadas principalmente pelas suas flores, excepto
as referidas na subposiçªo 1209 30

NS

1209 99 99

Outras sementes

S

1210

Cones de lœpulo; frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em
pellets; lupulina

S

1211 90 30

Favas-tonca, frescas ou secas, mesmo cortadas, trituradas ou em pó

NS

1212 10

Alfarroba, incluindo as sementes de alfarroba

S

X

1214 90 10

Beterrabas forrageiras, rutabagas e outras raízes forrageiras

S

X

Capítulo 13

GOMAS; GOMAS, RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRACTOS VEGETAIS

1302 12 00

Sucos e extractos vegetais de alcaçuz

NS

1302 13 00

Sucos e extractos vegetais de lœpulo

S

X

1302 20

MatØrias pØcticas, pectinatos e pectatos

S

X

1501 00 90

Gorduras de aves domØsticas, excepto as das posiçıes 0209 ou 1503

S

1502 00 90

Outras gorduras de animais das espØcies bovina, ovina ou caprina

S

1503 00 19

Estearina solar e óleo-estearina nªo destinadas a usos industriais

S

X

1503 00 90

Outras

S

X

ex 1504

1504 10 10

X

Gorduras, óleos e respectivas fracçıes, de peixes ou de mamíferos
marinhos, mesmo refinados, mas nªo quimicamente modificados,
com excepçªo dos produtos da ex posiçªo 1504 30 00 (óleo de baleia
e de esperma)
Óleos de fígados de peixe e respectivas fracçıes, de teor em vitamina A
igual ou inferior a 2 500 unidades internacionais, por grama

X

X

S

X

PT
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Fracçıes sólidas de peixes, excepto óleos de fígados

S

X

Fracçıes sólidas de mamíferos marinhos, com excepçªo do óleo de
baleia e de esperma

S

X

1505 10 00

Suarda, em bruto

S

X

1507

Óleo de soja e respectivas fracçıes, mesmo refinados, mas nªo quimicamente modificados

S

X

1508

Óleo de amendoim e respectivas fracçıes, nªo quimicamente modificado

S

X

1511 10 90

Petróleo bruto, nªo destinado a usos tØcnicos ou industriais, com
exclusªo do fabrico de produtos utilizados na alimentaçªo humana

S

X

1511 90

Outros

S

X

1512

Óleos de girassol, de cÆrtamo ou de algodªo e respectivas fracçıes, nªo
quimicamente modificados

S

X

1513

Óleos de coco (óleo de copra), de palmiste ou de babaçu e respectivas
fracçıes, mesmo refinados, mas nªo quimicamente modificados

1513 11

Óleos de coco (óleo de copra) e respectivas fracçıes

S

X

1513 19

Outros, com excepçªo do óleo em bruto

S

X

ex 1504 30 10

X

Óleos de palmiste ou de babaçu e respectivas fracçıes:
1513 21

Óleo em bruto

S

X

1513 29

Outros, com excepçªo do óleo em bruto

S

X

1514

Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda e respectivas fracçıes,
nªo quimicamente modificados

S

X

1515

Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) e respectivas fracçıes, mesmo refinados, mas nªo quimicamente modificados

S

X

1516

Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracçıes, parcial ou
totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas nªo preparados de outro modo, com
excepçªo dos produtos da posiçªo 1516 20 10

S

X

1516 20 10

Óleos de rícino hidrogenados, denominados «opalwax»

NS

1517

Margarina; misturas ou preparaçıes alimentícias de gorduras ou de
óleos animais ou vegetais

S

X

1518 00

Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas fracçıes, cozidos,
oxidados, desidratados, sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo, com exclusªo dos
da posiçªo 1516; misturas ou preparaçıes nªo alimentícias de gorduras
ou de óleos animais ou vegetais ou de fracçıes das diferentes gorduras
ou óleos do presente capítulo, nªo especificadas nem compreendidas
noutras posiçıes

S ( 1)

X

1521 90 99

Ceras de abelha ou de outros insectos, de origem natural

S

1522 00 10

DØgras

S

X

1522 00 91

Borras de óleos; pastas de neutralizaçªo (soapstocks)

S

X

1601 00 10

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue: preparaçıes alimentícias à base de fígado

S

Outras preparaçıes e conservas de carne, miudezas ou sangue:
1602 20 11
1602 20 19

De ganso ou de pato

X
X
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Da espØcie suína:
1602 41 90

Pernas e pedaços de pernas, da espØcie suína com excepçªo do porco
domØstico

X

1602 42 90

PÆs e pedaços de pÆs, da espØcie suína com excepçªo do porco domØstico

X

1602 49 90

Outras, incluídas as misturas, com excepçªo do porco domØstico

X

1602 50 31

Da espØcie bovina

X

1602 50 39

X

1602 50 80

X
Outras, incluídas as preparaçıes de sangue de quaisquer animais:

1602 90 31

De caça ou de coelho

X

1602 90 41

De renas

X

1602 90 69

Outros

X

1602 90 72

X

1602 90 74

X

1602 90 76

X

1602 90 78

X

1602 90 98

X

1603 00 10

Extractos e sucos de carne, peixes ou crustÆceos, moluscos ou de
outros invertebrados aquÆticos, em embalagens imediatas de conteœdo
líquido igual ou inferior a 1 kg

1604

Preparaçıes e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados
a partir de ovas de peixe

S

X

X ( 4)

Preparaçıes e conservas de peixes, inteiros ou em pedaços, excepto
peixes picados:
1604 11 00

Salmªo

S

X

1604 13 11

Sardinhas em azeite

S

X

1604 13 90

Outros com excepçªo das sardinhas

S

X

1604 15

Cavalas

S

X

1604 19 10

Salmonídeos, excepto salmıes

S

X

1604 19 50

Peixes da espØcie Orcynopsis unicolor

S

X

1604 19 91

Filetes crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pªo ralado (panados), mesmo prØ-cozidos em óleo, congelados

S

X

1604 19 92

Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

S

X

1604 19 93

Escamudos negros (Pollachius virens)

S

X

1604 19 94

Pescadas (Merluccius spp., Urophycis spp.)

S

X

1604 19 95

Escamudo do Alasca (Theragra chalcogramma) e escamudo amarelo (Pollachius pollachius)

S

X

1604 19 98

Outros

S

X

1604 20 05

Preparaçıes de surimi

S

X

1604 20 10

Preparaçıes de salmªo

S

X

1604 20 30

Preparaçıes de salmonídeos, excepto salmıes

S

X

ex 1604 20 50

Preparaçıes de cavalas e cavalinhas das espØcies Scomber scombrus e
Scomber japonicus e peixes das espØcies Orcynopsis unicolor

S

X

ex 1604 20 90

Preparaçıes de escamudos negros fumados; espadilhas (Sprattus sprattus), cavalas e cavalinhas (Scomber australasicus) e lampreia, picados

S

X

PT

26.3.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Código NC

C 75 E/83

Designaçªo

G

E

D

1604 30

Caviar e seus sucedâneos

S

X

1605

CrustÆceos, moluscos ou outros invertebrados aquÆticos, preparados ou
em conservas

S

X

1702 50 00

Frutose quimicamente pura

S

X

1702 90 10

Maltose quimicamente pura

S

X

1704

Produtos de confeitaria (incluindo o chocolate branco), nªo contendo
cacau

S

X ( 5)

Capítulo 18

CACAU E SUAS PREPARA˙ÕES

1803

Pasta de cacau, mesmo desengordurada

S

X

1804 00 00

Manteiga, gordura e óleo de cacau

S

X

1805 00 00

Cacau em pó, sem adiçªo de açœcar ou de outros edulcorantes

S

X

1806

Chocolate e outros preparados alimentícios que contenham cacau

S

X

ex Capítulo 19

PREPARA˙ÕES À BASE DE CEREAIS, FARINHAS, AMIDOS, FÉCULAS
OU LEITE; PRODUTOS DE PASTELARIA, com excepçªo dos produtos
das posiçıes 1901 20 00, 1901 90 91, 1902 20 30, 1904 20 95 e
1904 20 99

S

X

1901 20 00

Misturas e pastas para a preparaçªo de produtos de padaria, pastelaria
e da indœstria de bolachas e biscoitos da posiçªo 1905

NS

1901 90 91

Outros, nªo contendo matØrias gordas provenientes do leite, sacarose,
isoglicose, amido ou fØcula, ou contendo, menos de 1,5 % de matØrias
gordas provenientes do leite, menos de 5 % de sacarose (incluído o
açœcar invertido) ou de isoglicose, menos de 5 % de glicose ou amido
ou fØcula, excluindo as preparaçıes alimentícias em pó de produtos das
posiçıes 0401 a 0404

NS

1902 20 30

Massas alimentícias recheadas, mesmo cozidas ou preparadas de outro
modo, contendo, em peso, mais de 20 % de enchidos e produtos
semelhantes, de carnes e miudezas de qualquer espØcie, incluídas as
gorduras de qualquer natureza ou origem

X

1904 20 95

Preparaçıes alimentícias à base de arroz

X

1904 20 99

Outros

X

Capítulo 20

PREPARA˙ÕES DE PRODUTOS HORT˝COLAS, DE FRUTAS OU DE
OUTRAS PARTES DE PLANTAS

X

2001

Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em Æcido acØtico:

2001 90 60

Palmitos, preparados ou conservados em vinagre ou em Æcido acØtico

2003

Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, excepto em vinagre
ou em Æcido acØtico

S

X

2004

Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados excepto em
vinagre ou em Æcido acØtico, congelados, com excepçªo dos produtos
da posiçªo 2006

S

X

2005

Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados excepto em
vinagre ou em Æcido acØtico, nªo congelados, com excepçªo dos produtos da posiçªo 2006

S

X

2006

Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas,
conservadas em açœcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados)

S

X

2007 10

Preparaçıes ou doces homogeneizados, geleias, «marmeladas», purØs e
pastas de frutas, obtidos por cozedura, com ou sem adiçªo de açœcar
ou de outros edulcorantes

S

X

2007 91

Citrinos

S

X

X

S

X
X
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Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adiçªo de açœcar ou de outros
edulcorantes ou de Ælcool, nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes:
2008 11

Amendoins

S

X

2008 19

Frutas de casca rija e outras sementes, excepto amendoins

S

X

2008 20 19

Ananases com adiçªo de Ælcool

NS

2008 20 39
2008 20 51

NS
S

X

2008 20 59

S

X

2008 20 71

S

X

2008 20 79

S

X

2008 20 91

S

X

2008 20 99

S

X

S

X

2008 30 31

S

X

2008 30 39

S

X

S

X

2008 30 55

S

X

2008 30 59

S

X

2008 30 71

S

X

2008 30 75

S

X

2008 30 79

S

X

2008 30 91

S

X

2008 30 99

S

X

S

X

2008 40 21

S

X

2008 40 29

S

X

2008 40 39

S

X

S

X

2008 60 31

S

X

2008 60 39

S

X

S

X

2008 60 69

S

X

2008 60 79

S

X

2008 60 99

S

X

S

X

2008 70 31

S

X

2008 70 39

S

X

2008 70 59

S

X

Morangos, excepto os produtos da posiçªo 2008 80 19

S

X

Palmitos

S

2008 30 11

2008 30 51

2008 40 11

2008 60 11

2008 60 59

2008 70 11

ex 2008 80
2008 91 00

Ananases sem adiçªo de Ælcool

Citrinos com adiçªo de Ælcool

Citrinos sem adiçªo de Ælcool

Peras com adiçªo de Ælcool

Cerejas com adiçªo de Ælcool

Cerejas sem adiçªo de Ælcool

PŒssegos com adiçªo de Ælcool

X

X
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X

S

X

2008 99 19

S

X

2008 99 23

S

X

2008 99 25

S

X

2008 99 26

S

X

2008 99 28

S

X

2008 99 36

S

X

2008 99 38

S

X

2008 99 40

S

X

2008 99 43

Outras misturas com adiçªo de Ælcool

G

S

X

2008 99 45

S

X

2008 99 46

S

X

2008 99 47

S

X

2008 99 49

S

X

2008 99 53

S

X

2008 99 55

S

X

2008 99 61

S

X

2008 99 62

S

X

2008 99 68

S

X

2008 99 72

S

X

2008 99 74

S

X

2008 99 79

S

X

2008 99 85

S

X

2008 99 91

S

X

2008 99 99

S

X

S

X

2009 11 91

S

X

2009 11 99

S

X

S

X

2009 19 91

S

X

2009 19 99

S

X

S

X

2009 20 91

S

X

2009 20 99

S

X

S

X

2009 30 31

S

X

2009 30 39

S

X

2009 30 51

S

X

2009 30 55

S

X

2009 30 59

S

X

2009 30 91

S

X

2009 30 95

S

X

2009 30 99

S

X

2009 11 19

2009 19 19

2009 20 19

2009 30 19

Outras misturas sem adiçªo de Ælcool

Sumo de laranja congelado

Sumo de laranja, excepto congelado

Sumo de toranja

Sumo de qualquer outro citrino
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S

X

2009 40 30

S

X

2009 40 91

S

X

2009 40 93

S

X

S

X

S

X

2009 70 30

S

X

2009 70 91

S

X

2009 70 93

S

X

2009 70 99

S

X

S

X

2009 80 36

S

X

2009 80 38

S

X

2009 80 50

S

X

2009 80 61

S

X

2009 80 63

S

X

2009 80 69

S

X

2009 80 71

S

X

2009 80 73

S

X

2009 80 83

S

X

2009 80 84

S

X

2009 80 86

S

X

2009 80 88

S

X

2009 80 89

S

X

2009 80 95

S

X

2009 80 96

S

X

2009 80 97

S

X

2009 80 99

S

X

S

X

2009 90 29

S

X

2009 90 39

S

X

2009 90 41

S

X

2009 90 49

S

X

2009 90 51

S

X

2009 90 59

S

X

2009 90 71

S

X

2009 90 73

S

X

2009 90 79

S

X

2009 90 92

S

X

2009 90 94

S

X

2009 90 95

S

X

2009 90 96

S

X

2009 90 97

S

X

2009 90 98

S

X

2009 40 99
2009 70 19

2009 80 19

2009 90 19

Sumo de maçª

Sumo de qualquer outra fruta ou produto hortícola

Misturas de sumos
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PREPARA˙ÕES ALIMENT˝CIAS DIVERSAS, com excepçªo dos produtos das posiçıes 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59

E

D

X

2101 11

Extractos, essŒncias ou concentrados de cafØ

S

X

2101 12

Preparaçıes à base de extractos, essŒncias ou concentrados ou à base
de cafØ

S

X

2101 30

Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do cafØ e respectivos
extractos, essŒncias e concentrados

S

X

2102 10

Leveduras vivas

S

X

2102 20 11

Leveduras mortas, em tabletes, cubos ou formas semelhantes, ou em
embalagens imediatas de conteœdo líquido nªo superior a 1 kg

S

X

2102 20 19

Outras leveduras mortas

NS

2102 30 00

Pós para levedar, preparados

S

X

2103

Preparaçıes para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada

S

X

2104

Preparaçıes para caldos e sopas; caldos e sopas preparados; preparaçıes alimentícias compostas homogeneizadas

S

X

2105 00

Sorvetes

S

X

2106 90 10

Preparaçıes denominadas fondues

S (1)

X

2106 90 20

Preparaçıes alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricaçªo de
bebidas, excepto as preparaçıes à base de substâncias odoríferas

S

X

2106 90 92

Outras, com excepçªo dos xaropes de açœcar, aromatizados ou adicionados de corantes

S

X

S

X

2106 90 98
ex Capítulo 22

BEBIDAS, L˝QUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES, com excepçªo dos
produtos das posiçıes 2204 10 11 a 2204 30 10, 2206 00 10 e
2208 40

2202 10 00

`guas, incluídas as Æguas minerais e as Æguas gaseificadas, adicionadas
de açœcar ou de edulcorantes ou aromatizadas

S

X

2202 90

Outras bebidas nªo alcoólicas

S

X

2203 00

Cervejas de malte

NS

2205

Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou
substâncias aromÆticas

S

X

2206

Outras bebidas fermentadas; misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas nªo alcoólicas, nªo especificadas nem compreendidas noutras posiçıes

S

X

2207

`lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume
igual ou superior a 80 % vol.; Ælcool etílico e outras bebidas espirituosas, desnaturados, com qualquer teor

S (6)

X

2208 90 91

`lcool etílico nªo desnaturado, com um teor alcoólico em volume
inferior a 80 % vol.

S (6)

X

S (6)

X

S

X

2208 90 99
2209

Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do Æcido acØtico

X

PT
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SŒmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiraçªo,
moagem ou de outros tratamentos de leguminosas:
2302 50 00

De leguminosas

S

2307 00 19

Outras borras de vinho

S

X

MatØrias vegetais e desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais, dos tipos utilizados na alimentaçªo de animais, nªo especificados
nem compreendidos noutras posiçıes:
2308 90 19

Outro bagaço de uvas

S

2308 90 90

Outros

NS

2309 10 90

Alimentos para cªes e gatos, acondicionados para a venda a retalho,
nªo contendo amido ou fØcula, xarope de glicose, maltodextrina ou
xarope de maltodextrina, das subposiçıes 1702 30 51 a 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, ou produtos lÆcteos

S

X

Outras preparaçıes dos tipos utilizados na alimentaçªo de animais:
2309 90 10

Produtos denominados «solœveis» de peixe ou de mamíferos marinhos

NS

2309 90 91

Polpas de beterraba, melaçadas

S

X

2309 90 93

PrØ-misturas

S

X

2309 90 95

Outros

2309 90 97

S

X

S

X
X

Capítulo 24

TABACO E SUCED´NEOS DE TABACO MANIPULADOS

S

2519 90 10

Óxido de magnØsio, excepto o carbonato de magnØsio (magnesite)
calcinado

NS

2522

Cal viva, cal apagada e cal hidrÆulica, com exclusªo do óxido e do
hidróxido de cÆlcio da posiçªo 2825

NS

2523

Cimentos Portland, cimentos aluminosos, cimentos de altos fornos,
cimentos superfosfatados e outros cimentos hidrÆulicos, mesmo corados ou sob a forma de clinkers

NS

Capítulo 27

COMBUST˝VEIS MINERAIS, ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DA SUA
DESTILA˙ˆO; SUBST´NCIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS

NS

2801

Flœor

NS

2802

Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal

NS

2804

HidrogØnio, gases raros e outros elementos nªo metÆlicos, com excepçªo dos produtos da posiçªo 2804 69 00

NS

2806

Cloreto de hidrogØnio; Æcido clorossulfœrico

NS

2807

`cido sulfœrico; Æcido sulfœrico fumante

NS

2808 00 00

`cido nítrico; Æcidos sulfonítricos

NS

2809

Pentóxido de difósforo; Æcido fosfórico e Æcidos polifosfóricos

NS

2810 00

Óxidos de boro; Æcidos bóricos

NS

2811

Outros Æcidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos
dos elementos nªo metÆlicos

NS

2812

Halogenetos e oxialogenetos dos elementos nªo metÆlicos

NS

2813

Sulfuretos dos elementos nªo metÆlicos; trissulfureto de fósforo comercial

NS

2814

Amoníaco anidro ou em soluçªo aquosa (amónia)

S

X

2815

Hidróxido de sódio (soda cÆustica); hidróxido de potÆssio (potassa
cÆustica); peróxidos de sódio ou de potÆssio

S

X
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2817 00 00

Óxido de zinco; peróxido de zinco

S

X

2818 10

Corindo artificial, quimicamente definido ou nªo

S

X

2819

Óxidos e hidróxidos de crómio

S

X

2820

Óxidos de manganØs

S

X

2823 00 00

Óxidos de titânio

S

X

Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, excepto os produtos das
posiçıes 2825 10 00 e 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos

S

X

2825 80 00

Óxidos de antimónio

S

X

2826

Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de
flœor

NS

ex 2827

Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos
e oxiiodetos, com excepçªo dos produtos das posiçıes 2827 10 00 e
2827 32 00

NS

2827 10 00

Cloreto de amónio

S

X

2827 32 00

Cloreto de alumínio

S

X

2828

Hipocloritos; hipoclorito de cÆlcio comercial; cloritos; hipobromitos

NS

2829

Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos

NS

ex 2830

Sulfuretos; polissulfuretos, excepto os produtos da posiçªo 2830 10 00

NS

2830 10 00

Sulfuretos de sódio

S

2831

Ditionites e sulfoxilatos

NS

2832

Sulfitos; tiosulfatos

NS

2833

Sulfatos; alœmenes; peroxosulfatos

NS

Nitritos; nitratos, excepto os produtos da posiçªo 2834 10 00

NS

2834 10 00

Nitritos

S

X

2835

Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos), fosfatos e polifosfatos

S

X

Carbonatos; peroxocarbonatos; carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio, com excepçªo dos produtos das posiçıes
2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00

NS

2836 20 00

Carbonato dissódico

S

X

2836 40 00

Carbonatos de potÆssio

S

X

2836 60 00

Carbonato de bÆrio

S

X

2837

Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos

NS

2838 00 00

Fulminatos, cianatos e tiocianatos

NS

2839

Silicatos; silicatos dos metais alcalinos comerciais

NS

2840

Boratos; peroxoboratos

NS

Sais dos Æcidos oxometÆlicos ou peroxometÆlicos, com excepçªo dos
produtos da posiçªo 2841 61 00

NS

Permanganato de potÆssio

S

ex 2825

ex 2834

ex 2836

ex 2841
2841 61 00

X

X
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2842

Outros sais dos Æcidos ou peroxoÆcidos inorgânicos, excepto azidas

NS

2843

Metais preciosos no estado coloidal; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de constituiçªo química definida ou nªo;
amÆlgamas de metais preciosos

NS

ex 2844 30 11

Outros com excepçªo dos ceramais em formas brutas, desperdícios e
resíduos de urânio empobrecido em U 235

NS

ex 2844 30 51

Outros com excepçªo dos ceramais em formas brutas, desperdícios e
resíduos de tório

NS

2845 90 90

Outros, excepto deutØrio e compostos de deutØrio; hidrogØnio e seus
compostos, enriquecidos em deutØrio; misturas e soluçıes contendo
esses produtos

NS

2846

Compostos, inorgânicos ou orgânicos, dos metais das terras raras, de
ítrio ou de escândio ou das misturas destes metais

NS

2847 00 00

Peróxido de hidrogØnio, solidificado ou nªo com ureia

NS

2848 00 00

Fosforetos, de constituiçªo química definida ou nªo, excepto ferrofósforos

NS

Carbonetos, de constituiçªo química definida ou nªo, excepto os produtos das posiçıes 2849 20 00 e 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carbonetos de silício

S

X

2849 90 30

Carbonetos de tungstØnio

S

X

Hidretos, nitretos, azidas, silicietos e boretos, de constituiçªo química
definida ou nªo, excepto os compostos que constituam igualmente
carbonetos da posiçªo 2849, com excepçªo dos produtos da posiçªo
2850 00 70

NS

2850 00 70

Silicietos

S

2851 00

Outros compostos inorgânicos (incluindo Æguas destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza), ar líquido (incluído o ar líquido
cujos gases raros foram eliminados); ar comprimido; amÆlgamas, excepto as amÆlgamas de metais preciosos

NS

2901

Hidrocarbonetos acíclicos

NS

2903

Derivados halogenados dos hidrocarbonetos

S

2904 10 00

Derivados apenas sulfonados, seus sais e seus Østeres etílicos

NS

2904 20 00

Derivados dos hidrocarbonetos, apenas nitrados ou apenas nitrosados

S

2904 90

Outros derivados

NS

`lcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados, com excepçªo dos produtos das posiçıes 2905 43 00,
2904 44 e 2905 45 00

S

2905 45 00

Glicerol

NS

2906

`lcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados

NS

2907 11 00

Monofenóis

NS

ex 2849

ex 2850

ex 2905

2907 12 00

NS

2907 13 00

NS

2907 14 00

NS

2907 15 90

Naftóis e seus sais, com exclusªo do 1-Naftol:

S

2907 19 00

Outros

NS

2907 21 00

Polifenóis

NS

X

X

X

X

X
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2907 22 10

Hidroquinona

S

2907 22 90

Outros

NS

2907 23 00

Polifenóis

2907 29 00

E

D

X

NS
NS

2907 30 00

Fenóis-Ælcoois

NS

2908

Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis
ou dos fenóis-Ælcoois

NS

2909

Éteres, Øteres-Ælcoois, Øteres-fenóis, Øteres-Ælcoois-fenóis, peróxidos de
Ælcoois, peróxidos de Øteres, peróxidos de cetonas (de constituiçªo
química definida ou nªo), e seus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados ou nitrosados

S

2910

Epóxidos, epoxi-Ælcoois, epoxi-fenóis e epoxi-Øteres, com trŒs Ætomos
no ciclo, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

NS

2911 00 00

Acetais e hemiacetais, mesmo contendo outras funçıes oxigenadas, e
seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

NS

Aldeídos, mesmo contendo outras funçıes oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; paraformaldeído, excepto os produtos da posiçªo
2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído)

S

2913 00 00

Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos produtos da posiçªo 2912

NS

Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras funçıes oxigenadas, e
seus derivados halogenados, sulfonados, nitratos ou nitrosados, com
excepçªo dos produtos das posiçıes 2914 11 00, 2914 21 00 e
2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetona

S

X

2914 21 00

Cânfora

S

X

2914 22 00

Cicloexanona e metilcicloexanonas

S

X

2915

`cidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiÆcidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

S

X

2916 11 10

`cido acrílico

S

X

2916 11 90

Sais do Æcido acrílico

NS

2916 12

Ésteres do Æcido acrílico

S

2916 13 00

`cido metacrílico e seus sais

NS

2916 14

Ésteres do Æcido metacrílico

S

2916 15 00

`cidos oleico, linoleico ou linolØnico, seus sais e seus Østeres

NS

2916 19

Outros

NS

2916 20 00

`cidos monocarboxílicos ciclânicos, ciclØnicos ou cicloterpØnicos, seus
anidridos, halogenetos, peróxidos, peroxiÆcidos e seus derivados:

NS

2916 31 00

`cidos monocarboxílicos aromÆticos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos, peroxiÆcidos e seus derivados

NS

ex 2912

ex 2914

2916 32
2916 39 00
ex 2917

NS
NS

`cidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiÆcidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos produtos das posiçıes 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00,
2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00

NS

X

X

X

X
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2917 11 00

`cido oxÆlico, seus sais e seus Østeres

S

X

2917 12 10

`cido adípico e seus sais

S

X

2917 14 00

Anidrido maleico

S

X

2917 32 00

Ortoftalatos de dioctilo

S

X

2917 35 00

Anidrido ftÆlico

S

X

2917 36 00

`cido tereftÆlico e seus sais

S

X

`cidos carboxílicos contendo funçıes oxigenadas suplementares e seus
anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiÆcidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados com excepçªo dos produtos das posiçıes 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e
2918 29 10

NS

2918 14 00

`cido cítrico

S

X

2918 15 00

Sais e Østeres do Æcido cítrico

S

X

2918 21 00

`cido salicílico e seus sais

S

X

2918 22 00

`cido o-acetilsalicílico, seus sais e seus Østeres

S

X

2918 29 10

`cidos sulfossalicílicos, Æcidos hidroxinaftóicos; seus sais e seus Østeres

S

X

2919 00

Ésteres fosfóricos e seus sais, incluídos os lactofosfatos; seus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

NS

2920

Ésteres de outros Æcidos inorgânicos e seus sais; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados

NS

2921

Compostos de funçªo amina

S

X

2922

Compostos aminados de funçıes oxigenadas

S

X

2923

Sais e hidróxidos de amónio quaternÆrios; lecitinas e outros fosfoaminolípidos

NS

2924 10 00

Amidas (incluídos os carbamatos) acíclicas e seus derivados; sais destes
produtos

S

X

2924 21

Ureínas e seus derivados; sais destes produtos

S

X

2924 29 30

Paracetamol (DCI)

S

X

2924 29 90

Outros compostos de funçªo carboxiamida

S

X

2925

Compostos de funçªo carboxiimida e de funçªo imina

NS

Compostos de funçªo nitrilo, com excepçªo dos produtos da posiçªo
2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitrilo

S

X

2927 00 00

Compostos diazóicos, azóicos ou azóxicos

S

X

2928 00 90

Derivados orgânicos da hidrazina

NS

2929 10

Isocianatos

S

ex 2918

ex 2926

X
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NS

2930 30 00

NS
S

X

2930 90 12

S

X

2930 90 14

S

X

2930 90 16

S

X

2930 90 20

S

X

2930 90 70

S

X

2931 00

Tiocompostos orgânicos

D

NS

2930 20 00

2930 40 90

E

Outros compostos organo-inorgânicos

NS

Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-Ætomos de oxigØnio, com excepçªo dos produtos das posiçıes 2932 12 00, 2932 13 00
e 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldeído (furfural)

S

X

2932 13 00

`lcool furfurílico e Ælcool tetraidrofurfurílico

S

X

2932 21 00

Cumarina, metilcumarinas e etilcumarinas

S

X

Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-Ætomos de oxigØnio, com excepçªo dos produtos da posiçªo 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

`cidos nucleicos e seus sais; outros compostos heterocíclicos

NS

2935 00 90

Sulfonamidas

S

2938

Heterósidos, naturais ou sintØticos, seus sais, Øteres, Østeres e outros
derivados

NS

2940 00 10

Ramnose, rafinose e manose

NS

2940 00 90

Açœcares quimicamente puros, excepto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose); Øteres e Østeres de açœcares, e seus sais,
excepto os produtos das posiçıes 2937, 2938 ou 2939, excepto ramnose, rafinose e manose

S

2941 20 30

Diidroestreptomicina, seus sais, Østeres e hidratos

NS

2942 00 00

Outros compostos orgânicos

NS

3102

Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados

S

X

3103 10

Superfosfatos

S

X

3105

Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, contendo dois ou trŒs
dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogØnio), fósforo e potÆssio; outros adubos ou fertilizantes; produtos do presente capítulo
apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto nªo superior a 10 kg

S

X

ex 3201 90 90

Extractos tanantes de origem vegetal; taninos e seus sais, Øteres, Østeres
e outros derivados, com excepçªo de extractos tanantes de eucalipto,
extractos tanantes derivados de frutos de gambir e de mirobâlano e
outros extractos tanantes de origem vegetal

NS

3203 00 90

MatØrias corantes de origem animal e preparaçıes à base destas matØrias

NS

3204

MatØrias corantes orgânicas sintØticas, mesmo de constituiçªo química
definida; preparaçıes indicadas na nota 3 do presente capítulo, à base
de produtos orgânicos sintØticos dos tipos utilizados como agentes de
avivamento fluorescentes ou como luminóforos, mesmo de constituiçªo química definida

S

ex 2932

ex 2933

X

X

X

X
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3205 00 00

Lacas corantes; preparaçıes indicadas na nota 3 do presente capítulo, à
base de lacas corantes

NS

3206

Outras matØrias corantes; preparaçıes indicadas na nota 3 do presente
capítulo, excepto das posiçıes 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituiçªo
química definida

S

3207

Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composiçıes vitrificÆveis,
engobos, esmaltes metÆlicos líquidos e preparaçıes semelhantes, dos
tipos utilizados nas indœstrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas
de vidro e outros vidros, em pó, em grânulos, em lamelas ou em flocos

NS

3208

Tintas e vernizes, à base de polímeros sintØticos ou de polímeros
naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio nªo aquoso;
soluçıes definidas na nota 4 do presente capítulo

NS

3209

Tintas e vernizes, à base de polímeros sintØticos ou de polímeros
naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio aquoso

NS

3210 00

Outras tintas e vernizes; pigmentos de Ægua preparados dos tipos
utilizados para acabamento de couros

NS

3211 00 00

Secantes preparados

NS

3212

Pigmentos dispersos em meios nªo aquosos, no estado líquido ou
pastoso, dos tipos utilizados na fabricaçªo de tintas; folhas para marcar
a ferro; tinturas e outras matØrias corantes apresentadas em formas
próprias ou em embalagens para venda a retalho

NS

3213

Cores para pintura artística, actividades educativas, pintura de tabuletas,
modificaçªo de tonalidades, recreaçªo e cores semelhantes, em pastilhas, tubos, potes, frascos, godØs ou acondicionamentos semelhantes

NS

3214

MÆstique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mÆstiques; indutos
utilizados em pintura; indutos nªo refractÆrios do tipo dos utilizados
em alvenaria

NS

3215

Tintas de impressªo, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas,
mesmo concentradas ou no estado sólido

NS

Capítulo 33

ÓLEOS ESSENCIAIS E RESINÓIDES; PRODUTOS DE PERFUMARIA
OU DE TOUCADOR PREPARADOS E PREPARA˙ÕES COSMÉTICAS

NS

Capítulo 34

SABÕES, AGENTES ORG´NICOS DE SUPERF˝CIE, PREPARA˙ÕES
PARA LAVAGEM, PREPARA˙ÕES LUBRIFICANTES, CERAS ARTIFICIAIS E CERAS PREPARADAS, POMADAS E CREMES PARA
CAL˙ADO, ENC`USTICOS, VELAS, PAVIOS, C˝RIOS E ARTIGOS SEMELHANTES, MASSAS OU PASTAS PARA MODELAR; CERAS PARA
DENTISTAS E OUTRAS COMPOSI˙ÕES PARA DENTISTAS À BASE
DE GESSO

NS

3501

Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas de caseína

S

3502 90 90

Albuminatos e outros derivados das albuminas

NS

3503 00

Folhas de gelatina, mesmo trabalhadas na superfície ou coradas, e seus
derivados ictiocola; outras colas de origem animal, excepto colas de
caseína da posiçªo 3501

NS

3504 00 00

Peptonas e seus derivados; outras matØrias proteicas e seus derivados,
nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; pó de peles,
tratado ou nªo pelo crómio

NS

3505 10 50

Amidos e fØculas esterificados ou eterificados

NS

E

D

X

X

PT
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3506

Colas e outros adesivos preparados, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes; produtos de qualquer espØcie utilizados
como colas ou adesivos, com peso líquido nªo superior a 1 kg

NS

3507

Enzimas; enzimas preparadas nªo especificadas nem compreendidas em
outras posiçıes

S

Capítulo 36

PÓLVORAS E EXPLOSIVOS; ARTIGOS DE PIROTECNIA; FÓSFOROS;
LIGAS PIROFÓRICAS; MATÉRIAS INFLAM`VEIS

NS

Capítulo 37

ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA

NS

3801

Grafite artificial; grafite coloidal ou semicoloidal; preparaçıes à base de
grafite ou de outros carbonos, em pastas, blocos, lamelas ou outros
produtos intermediÆrios

NS

3802

Carvıes activados; matØrias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado

S

3803

Tall oil, mesmo refinado

NS

3804

Lixívias residuais da fabricaçªo das pastas de celulose, mesmo concentradas, desaçucaradas ou tratadas quimicamente, incluídos os linhossulfonatos, mas excluído o tall oil da posiçªo 3803

NS

3805

EssŒncias de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricaçªo da
pasta de papel ao sulfato e outras essŒncias terpØnicas provenientes da
destilaçªo ou de outros tratamentos das madeiras de coníferas; dipenteno em bruto; essŒncia proveniente da fabricaçªo da pasta de papel ao
bissulfito e outros paracimenos em bruto; óleo de pinho contendo
alfa-terpineol como constituinte principal

NS

3806

Colofónias e Æcidos resínicos, e seus derivados; essŒncia de colofónia e
óleos de colofónia; gomas fundidas

NS

3807 00

Alcatrıes vegetais; creosoto vegetal; metileno; breu (pez) vegetal; breu
(pez) para a indœstria da cerveja e preparaçıes semelhantes à base de
colofónias, Æcidos resínicos ou de breu (pez) vegetal

NS

3808

Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinaçªo e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens para venda
a retalho ou como preparaçıes ou ainda sob a forma de artigos

NS

ex 3809

Agentes de apresto ou de acabamento aceleradores de tingimento ou
de fixaçªo de matØrias corantes e outros produtos e preparaçıes dos
tipos utilizados na indœstria do papel, na indœstria do couro e em
indœstrias semelhantes, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes, com excepçªo dos produtos da posiçªo 3809 10

NS

3810

Preparaçıes para decapagem de metais; fluxos para soldar e outras
preparaçıes auxiliares para soldar metais; pastas e pós para soldar,
compostos de metal e outras matØrias; preparaçıes dos tipos utilizados
para enchimento ou revestimento de elØctrodos ou de varetas para
soldar

NS

3811

Preparaçıes antidetonantes, inibidores de oxidaçªo, aditivos peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para óleos minerais ou para outros líquidos utilizados
para os mesmos fins que os óleos minerais

NS

3812

Preparaçıes denominadas «aceleradores de vulcanizaçªo»; Preparaçıes
plastificantes compostas para borracha ou plÆstico, nªo especificados
nem compreendidos em outras posiçıes; antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plÆstico

NS

3813 00 00

Composiçıes e cargas para aparelhos extintores; granadas e bombas
extintoras

NS

E

D

X

X
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3814

Solventes e diluentes orgânicos compostos, nªo especificados nem
compreendidos em outras posiçıes; preparaçıes concebidas para remover tintas ou vernizes

NS

3815

Iniciadores de reacçªo, aceleradores de reacçªo e preparaçıes catalíticas, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes

NS

3816 00 00

Cimentos, argamassas, betªo (concreto) e composiçıes semelhantes,
refractÆrios, excepto os produtos da posiçªo 3801

NS

3817

Misturas de alquilbenzenos ou de alquilnaftalenos, excepto das posiçıes
2707 e 2902

S

3819 00 00

Líquidos para travıes (freios) hidrÆulicos e outros líquidos preparados
para transmissıes hidrÆulicas, nªo contendo óleos de petróleo nem de
minerais betuminosos, ou contendo-os em proporçªo inferior a 70 %,
em peso

NS

3820 00 00

Preparaçıes anticongelantes e líquidos preparados para descongelaçªo

NS

3821 00 00

Meios de cultura preparados para o desenvolvimento de microrganismos

NS

3823

`cidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos Æcidos de refinaçªo;
Ælcoois gordos industriais

S

ex 3824

Aglutinantes preparados para moldes ou para nœcleos de fundiçªo;
produtos químicos e preparaçıes das indœstrias químicas ou das indœstrias conexas, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes, com excepçªo dos produtos da posiçªo 3824 60

NS

3901

Polímeros de etileno, em formas primÆrias

S

X

3902

Polímeros de propileno ou outras olefinas, em formas primÆrias

S

X

3903

Polímeros de estireno, em formas primÆrias

S

X

3904

Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em
formas primÆrias

S

X

3905

Polímeros de acetato de vinilo ou de outros Østeres de vinilo, em
formas primÆrias; outros polímeros de vinilo, em formas primÆrias

NS

3906 10 00

Polimetacrilato de metilo

S

3906 90

Outros polímeros acrílicos, em formas primÆrias

NS

Poliacetais, outros poliØteres e resinas epóxidas, em formas primÆrias;
policarbonatos, resinas alquídicas, poliØsteres alílicos e outros poliØsteres, em formas primÆrias, com excepçªo dos produtos das posiçıes
3907 10 00, 3907 60 00 e 3907 99

NS

3907 10 00

Poliacetais

S

X

3907 60 00

Poli(tereftalato de etileno)

S

X

3907 99

Outros poliØsteres, excepto os nªo saturados

S

X

3908

Poliamidas em formas primÆrias

S

X

3909

Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primÆrias

NS

3910

Silicones em formas primÆrias

NS

3911

Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfuretos, polissulfonas e outros produtos mencionados na nota 3 do
presente capítulo, nªo especificados nem compreendidos em outras
posiçıes, em formas primÆrias

NS

3912

Celulose e seus derivados químicos, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes, em formas primÆrias

NS

ex 3907

X

X

X
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3913

Polímeros naturais e polímeros naturais modificados nªo especificados
nem compreendidos em outras posiçıes

NS

3914

Permutadores de iıes à base de polímeros das posiçıes 3901 a 3913,
em formas primÆrias

NS

3915

Desperdícios, resíduos e aparas, de plÆstico

NS

3916

Monofilamentos cuja maior dimensªo do corte transversal seja superior
a 1 mm (monofios), varas, bastıes e perfis, mesmo trabalhados à
superfície mas sem qualquer outro trabalho, de plÆstico

NS

3917

Tubos e seus acessórios, de plÆstico

NS

3918

Revestimentos de pavimentos, de plÆstico, mesmo auto-adesivos, em
rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de
paredes ou de tectos, de plÆsticos, definidos na nota 9 do presente
capítulo

NS

3919

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plÆstico, mesmo em rolos

NS

3920

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plÆstico nªo alveolar, nªo reforçadas nem estratificadas, nem associadas a outras matØrias,
sem suporte

S

ex 3921

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plÆstico, com excepçªo dos produtos da posiçªo 3921 90 19

NS

3921 90 19

Outras chapas, folhas, tiras e lâminas, de plÆstico, com excepçªo dos
produtos alveolares, de poliØsteres, com excepçªo das folhas e chapas
onduladas

S

3922

Banheiras, «chuveiros», lavatórios, bidØs, sanitÆrios e seus assentos e
tampas, caixas de descarga (autoclismos) e artigos semelhantes para
usos sanitÆrios ou higiØnicos, de plÆstico

NS

ex 3923

Artigos de transporte ou de embalagem, de plÆstico; rolhas, tampas,
cÆpsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plÆstico, com excepçªo dos produtos da posiçªo 3923 21 00

NS

3923 21 00

Sacos de quaisquer dimensıes, bolsas e cartuchos de polímeros de
etileno

S

3924

Serviços de mesa e outros artigos de uso domØstico, de higiene ou de
toucador, de plÆstico

NS

3925

Artefactos para apetrechamento de construçıes, de plÆstico, nªo especificados nem compreendidos em outras posiçıes

NS

3926

Outras obras de plÆstico e obras de outras matØrias das posiçıes 3901
a 3914

NS

BORRACHA E SUAS OBRAS, com excepçªo dos produtos da posiçªo
4010

NS

4010

Correias transportadoras ou de transmissªo, de borracha vulcanizada

S

X

ex 4104

Couros e peles, depilados, de bovinos e de equídeos, preparados, excepto os das posiçıes 4108 ou 4109, com excepçªo dos produtos da
posiçªo 4104 10 91

S

X

4105 20 00

Peles depiladas de ovinos, preparadas, apergaminhados ou preparados
após curtimenta, excepto das posiçıes 4108 ou 4109

S

X

4106 20 00

Apergaminhadas ou preparadas após curtimenta

S

X

Couros e peles, depilados, de outros animais, preparados, excepto os
das posiçıes 4108 ou 4109, com excepçªo dos produtos das posiçıes
4107 10 10, 4107 29 10 e 4107 90 10

NS

ex Capítulo 40

ex 4107

X

X

X
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4108 00

Couros e peles acamurçados

S

X

4109 00 00

Couros e peles, envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados

S

X

4111 00 00

Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, em chapas,
folhas ou tiras, mesmo enroladas

S

X

4201 00 00

Artigos de seleiro ou de correeiro, para quaisquer animais (incluindo as
trelas, joelheiras, focinheiras, mantas de sela, alforjes, agasalhos para
cªes e artigos semelhantes), de quaisquer matØrias

NS

4202

Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para
documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, mÆquinas fotogrÆficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos
semelhantes; sacos de viagem, bolsas de toucador, mochilas, bolsas,
sacos para compras (sacolas), carteiras para dinheiro, carteiras para
passes, cigarreiras, tabaqueiras, estojos para ferramentas, bolsas e sacos
para artigos de desporto, estojos para frascos ou jóias, caixas para
pó-de-arroz, estojos para ourivesaria, e artefactos semelhantes, de
couro natural ou reconstituído, de folhas de plÆstico, de matØrias tŒxteis, de fibra vulcanizada ou de cartªo, ou recobertos, no todo ou na
maior parte, dessas mesmas matØrias ou de papel

S

X

4203

VestuÆrio e seus acessórios, de couro natural ou reconstituído

S

X

4204 00

Artigos de couro natural ou reconstituído, para usos tØcnicos

NS

4205 00 00

Outras obras de couro natural ou reconstituído

NS

4206

Obras de tripa, de baudruches, de bexiga ou de tendıes

NS

Capítulo 43

PELES COM P˚LO E PELES ARTIFICIAIS; E SUAS OBRAS

NS

4407

Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida por malhetes, de espessura
superior a 6 mm

NS

4407 24

Virola, Mahogany, Imbuia e Balsa

X

4407 25

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

X

4407 26

White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan

X

4407 29

Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas,
OkoumØ, ObØchØ, Sapelli, Sipo, Acaju d’Afrique, MakorØ, Iroko, Tiama,
Mansonia, Ilomba, DibØtou, Limba, AzobØ, Palissandre de Rio, Palissandre de Para e Palissandre de Rose

X

4408

Folhas para folheados e folhas para contraplacados ou compensados e
madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo
aplainada, polida ou unida por malhetes, de espessura nªo superior a
6 mm

4408 31

Dark Red Meranti e Meranti Bakau

X

4408 39

Outras

X

4410

PainØis de partículas e painØis semelhantes, de madeira ou de outras
matØrias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros
aglutinantes orgânicos

S

X

4411

PainØis de fibras de madeira ou de outras matØrias lenhosas, mesmo
aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos

S

X

4412

Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras
estratificadas semelhantes

S

X

4412 13

Madeira contraplacada ou compensada constituída exclusivamente por
folhas de madeira cada uma das quais com espessura nªo superior a
6 mm, com, pelo menos, uma face de madeiras tropicais mencionadas
na nota 1 da subposiçªo do presente capítulo

X

4412 22

Outras, com pelo menos uma face de madeira nªo conífera, com, pelo
menos, uma face de madeiras tropicais, como mencionadas na nota 1
da subposiçªo do presente capítulo

X

NS
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4412 92

Outras, com, pelo menos, uma face de madeiras tropicais mencionadas
na nota 1 da subposiçªo do presente capítulo

4414 00 10

Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objectos
semelhantes, de madeiras tropicais referidas na nota complementar 2
do presente capítulo

NS

4415

Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de
madeira; carretØis para cabos, de madeira; paletes simples e outros
estrados para carga, de madeira; taipais de paletes de madeira

NS

4418 10

Obras de carpintaria para construçıes, incluídos os painØis celulares, os
painØis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de
madeira

S

X

S

X

S

X

4418 20 10
4418 30 10

X
X

4418 10 10

Janelas, janelas de sacada e respectivos caixilhos e alizares de madeiras
tropicais referidas na nota complementar 2 do presente capítulo

X

4418 20 10

Portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras, de madeiras tropicais,
referidas na nota complementar 2 do presente capítulo

X

4420 10 11

Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para
joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e
outros objectos de ornamentaçªo, de madeira; artigos de mobiliÆrio, de
madeira, que nªo se incluam no Capítulo 94

S

X

X

S

X

X

S

X

X

CORTI˙A E SUAS OBRAS, com excepçªo dos produtos da posiçªo
4503

NS

4503

Obras de cortiça natural

S

X

Capítulo 46

TRAN˙AS E ARTIGOS SEMELHANTES, DE MATÉRIAS PARA ENTRAN˙AR; OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA

S

X

4601 20 90

Esteiras, capachos e divisórias, de matØrias vegetais, com exclusªo de
tranças e artigos semelhantes da posiçªo 4601 10

ex Capítulo 48

PAPEL E CARTˆO; OBRAS DE PASTA DE PAPEL, DE PAPEL OU DE
CARTˆO, com excepçªo dos produtos da posiçªo 4820 10 30;

NS

4820 10 30

Blocos de notas, de papel para cartas e de apontamentos

S

X

4903 00 00

`lbuns ou livros de ilustraçıes e Ælbuns para desenhar ou colorir, para
crianças

S

X

4905 10 00

Globos

S

X

4908

Decalcomanias de qualquer espØcie

S

X

4909 00

Bilhetes-postais, impressos ou ilustrados; cartıes impressos com votos
ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes,
guarniçıes ou aplicaçıes

S

X

4910 00 00

CalendÆrios de qualquer espØcie, impressos, incluídos os blocos-calendÆrios para desfolhar

S

X

4911

Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias

S

X

Capítulo 50

SEDA

S ( 7)

X

Lˆ, PELOS DE ANIMAIS FINOS OU GROSSEIROS; FIOS E TECIDOS
DE FIOS, com excepçªo dos produtos da posiçªo 5105

S

(7)

X

Capítulo 52

ALGODˆO

S (7)

X

Capítulo 53

OUTRAS FIBRAS T˚XTEIS VEGETAIS; FIOS DE PAPEL E TECIDOS DE
FIOS DE PAPEL

S (7)

X

Capítulo 54

FILAMENTOS SINTÉTICOS OU ARTIFICIAIS

S (7)

X

Capítulo 55

FIBRAS SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS DESCONT˝NUAS

S (7)

X

(7)

X

ex 4420 90 10
4420 90 91
ex Capítulo 45

ex Capítulo 51

Capítulo 56

PASTAS («OUATES»), FELTROS E FALSOS TECIDOS; FIOS ESPECIAIS;
CORDÉIS, CORDAS E CABOS E SUAS OBRAS

X

S
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Capítulo 57

TAPETES E OUTROS REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS, DE MATÉRIAS T˚XTEIS

S ( 7)

X

Capítulo 58

TECIDOS ESPECIAIS, TECIDOS TUFADOS, RENDAS; TAPE˙ARIAS;
PASSAMANARIA; BORDADOS

S (7)

X

Capítulo 59

TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS, RECOBERTOS OU ESTRATIFICADOS ARTIGOS DE MATÉRIAS T˚XTEIS PARA USOS TÉCNICOS

S (7)

X

Capítulo 60

TECIDOS DE MALHA

S (7)

X

Capítulo 61

VESTU`RIO E SEUS ACESSÓRIOS, DE MALHA

S (7)

X

Capítulo 62

VESTU`RIO E SEUS ACESSÓRIOS, EXCEPTO DE MALHA

S (7)

X

Capítulo 63

OUTROS ARTEFACTOS T˚XTEIS CONFECCIONADOS; SORTIDOS;
VESTU`RIO USADO E ARTIGOS T˚XTEIS USADOS

S (7)

X

Capítulo 64

CAL˙ADO, POLAINAS E SEMELHANTES; PARTES DESSES ARTIGOS

S

X

Capítulo 65

CHAPÉUS E ARTEFACTOS DE USO SEMELHANTE, E SUAS PARTES

NS

Capítulo 66

GUARDA-CHUVAS, SOMBRINHAS, GUARDA-SÓIS, BENGALAS, BENGALAS-ASSENTOS, CHICOTES E SUAS PARTES

S

Capítulo 67

PENAS E PENUGEM PREPARADAS E SUAS OBRAS; FLORES ARTIFICIAIS, OBRAS DE CABELO

NS

Capítulo 68

OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE
MATÉRIAS SEMELHANTES

NS

Capítulo 69

PRODUTOS CER´MICOS

S

X

Capítulo 70

VIDRO E SUAS OBRAS

S

X

PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU
SEMIPRECIOSAS E SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS, E SUAS
OBRAS; BIJUTARIA; MOEDAS, com excepçªo dos produtos da posiçªo
7117

NS

Bijutarias

S

FERRO E A˙O, com excepçªo dos produtos da posiçªo 7202

NS

7202

«Ferro-ligas»

S

Capítulo 73

OBRAS DE FERRO OU A˙O

NS

Capítulo 74

COBRE E SUAS OBRAS

S

Capítulo 75

N˝QUEL E SUAS OBRAS

NS

ex Capítulo 76

ALUM˝NIO E SUAS OBRAS, com excepçªo dos produtos da posiçªo
7601

S

X

ex Capítulo 78

CHUMBO E SUAS OBRAS, com excepçªo dos produtos da posiçªo
7801

S

X

ex Capítulo 79

ZINCO E SUAS OBRAS, com excepçªo dos produtos das posiçıes
7901 e 7903

S

X

ex Capítulo 81

OUTROS METAIS COMUNS; CERMETS; SUAS OBRAS, com excepçªo
dos produtos das posiçıes 8101 10 00, 8101 91 10, 8102 10 00,
8102 91 10, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 10 10, 8108 10, 8109 10 10,
8110 00 11, 8112 20 31, 8112 30 20, 8112 91 e 8113 00 20

S

X

ex Capítulo 71

7117
ex Capítulo 72

X

X

X

X
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Capítulo 82

ALFAIAS, FERRAMENTAS, CUTELARIA, COLHERES E GARFOS, DE
METAIS COMUNS; SUAS PARTES DE METAIS COMUNS

S

X

Capítulo 83

ARTEFACTOS DIVERSOS DE METAIS COMUNS;

S

X

REACTORES NUCLEARES, CALDEIRAS, M`QUINAS, APARELHOS E
INSTRUMENTOS, SUAS PARTES, com excepçªo dos produtos das posiçıes 8401 10 00 e 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reactores nucleares

S

X

8407 21 10

Motores para propulsªo de embarcaçıes, motores fora-de-borda, de
cilindrada nªo superior a 325 cm3

S

X

M`QUINAS, APARELHOS E MATERIAL ELÉCTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVA˙ˆO OU DE REPRODU˙ˆO DE SOM, APARELHOS DE GRAVA˙ˆO OU DE REPRODU˙ˆO DE IMAGENS E DE
SOM EM TELEVISˆO E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS, com excepçªo
dos produtos das posiçıes 8516 50 00, 8519, 8520 32 99,
8520 39 90, 8521, 8525, 8527, ex 8528, 8529, 8540 11 e 8540 12

NS

8516 50 00

Fornos microondas

S

X

8519

Gira-discos, electrofónes, leitores de cassetes e outros aparelhos de
reproduçªo de som, sem dispositivo de gravaçªo de som

S

X

8520 32 99

Digitais, com excepçªo dos de cassetes

S

X

8520 39 90

Gravadores de suportes magnØticos e outros aparelhos de gravaçªo de
som, com excepçªo dos que utilizam bandas magnØticas em bobinas, e
permitindo a gravaçªo ou reproduçªo do som, quer a uma só velocidade de 19 cm/s, quer a vÆrias velocidades das quais a velocidade de
19 cm/s associada exclusivamente a velocidades inferiores

S

X

8521

Aparelhos videofónicos de gravaçªo ou de reproduçªo, mesmo incorporando um receptor de sinais videofónicos

S

X

8525

Aparelhos emissores (transmissores) de radiotelefonia, radiotelegrafia,
radiodifusªo ou televisªo, mesmo incorporando um aparelho de recepçªo ou um aparelho de registo ou de reproduçªo de som; câmaras
de televisªo, câmaras de vídeo de imagens fixas e outras câmaras
(camcorders)

S

X

8527

Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusªo, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com
aparelho de gravaçªo ou de reproduçªo de som, ou com um relógio

S

X

ex 8528

Aparelhos receptores de televisªo, mesmo incorporando um aparelho
receptor de radiodifusªo ou um aparelho de gravaçªo ou de reproduçªo de som ou de imagens, com excepçªo dos produtos da posiçªo
8528 13 00, monitores e projectores de vídeo;

S

X

8529

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
aparelhos das posiçıes 8525 a 8528

S

X

8540 11

Tubos catódicos para receptores de televisªo, incluídos os tubos para
monitores de vídeo

S

X

S

X

Capítulo 86

VE˝CULOS E MATERIAL PARA VIAS FÉRREAS OU SEMELHANTES E
SUAS PARTES; MATERIAL FIXO DE VIAS FÉRREAS, SEMELHANTES
OU SUAS PARTES; TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTO MEC´NICO (INCLUINDO ELECTROMEC´NICO) DE SINALIZA˙ˆO DE
TR`FEGO

NS

8702

Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o condutor

S

X

8703

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (excepto os da posiçªo
8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida

S

X

8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90 00

Veículos automóveis para transporte de mercadorias

S
S
S
S
S
S

X
X
X
X
X
X

ex Capítulo 84

ex Capítulo 85

8540 12

PT

C 75 E/102

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Código NC
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Designaçªo

G

E

D

8705

Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros,
camiıes-guindastes, veículos de combate a incŒndio, camiıes-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), excepto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias

S

X

8706 00

Chassis com motor, para os veículos automóveis das posiçıes 8701 a
8705

S

X

8707

Carroçarias para os veículos automóveis das posiçıes 8701 a 8705,
incluídas as cabinas

S

X

8708

Partes e acessórios dos veículos automóveis das posiçıes 8701 a 8705

S

X

8709

Veículos automóveis sem dispositivo de elevaçªo, dos tipos utilizados
em fÆbricas, armazØns, portos ou aeroportos, para o transporte de
mercadorias a curtas distâncias; carros-tractores dos tipos utilizados
nas estaçıes ferroviÆrias; suas partes

S

X

8710 00 00

Veículos e carros blindados de combate, armados ou nªo, e suas partes

NS

8711

Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com
motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais

S

X

8712 00

Bicicletas e outros ciclos (incluindo os triciclos), sem motor

S

X

8714

Partes e acessórios dos veículos das posiçıes 8711 a 8713

S

X

8715 00

Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças e suas
partes

NS

8716

Reboques e semi-reboques, outros veículos nªo autopropulsores; suas
partes

NS

Capítulo 88

AERONAVES E OUTROS APARELHOS AÉREOS OU ESPACIAIS, E
SUAS PARTES

NS

Capítulo 89

EMBARCA˙ÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES

NS

Capítulo 90

INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA OU CINEMATOGRAFIA, MEDIDA, CONTROLO OU DE PRECISˆO; INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS; SUAS PARTES E
ACESSÓRIOS

S

X

Capítulo 91

CAIXAS DE RELÓGIOS, RELÓGIOS E SUAS PARTES

S

X

Capítulo 92

INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS

NS

ex Capítulo 94

MÓVEIS; MOBILI`RIO MÉDICO-CIRÚRGICO; COLCHÕES, ALMOFADAS E SEMELHANTES; APARELHOS DE ILUMINA˙ˆO NˆO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTROS CAP˝TULOS; ANÚNCIOS, CARTAZES OU TABULETAS E PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS E ARTIGOS SEMELHANTES; CONSTRU˙ÕES PRÉ-FABRICADAS, com excepçªo dos produtos da posiçªo 9405

NS

ex 9401 50 00

Assentos de cana ou bambu

X

ex 9403 40

Móveis de madeira tropical, indicados na nota 1 da subposiçªo do
Capítulo 44, do tipo utilizado em cozinhas

X

ex 9403 80 00

Móveis de cana ou bambu

X

ex 9403 90 30

Partes de móveis das subposiçıes 9403 30, 9403 40, 9403 50,
9403 60 e 9403 80 00, de madeiras tropicais, indicadas na nota 1
da subposiçªo do Capítulo 44, de bambu ou de cana

X

ex 9403 90 90
9405

Aparelhos de iluminaçªo (incluídos os projectores) e suas partes, nªo
especificados nem compreendidos em outras posiçıes; anœncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras luminosas, e artigos semelhantes,
que contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes nªo
especificadas nem compreendidas em outras posiçıes

X
S

X

PT
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Designaçªo

G

BRINQUEDOS, JOGOS, ARTIGOS PARA DIVERTIMENTO OU PARA
DESPORTO; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS, com excepçªo dos produtos da posiçªo 9503

NS

9503

Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para
divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças («puzzles») de qualquer
tipo

S

Capítulo 96

OBRAS DIVERSAS

NS

E

D

X

(1) A admissªo nesta subposiçªo estÆ sujeita às condiçıes previstas nas disposiçıes comunitÆrias em vigor na matØria.
(2) A taxa preferencial para camarıes do código NC 0306 13 originÆrios de um país que, de acordo com o anexo I, beneficia do regime
especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de droga Ø de 3,6 %.
(3) Em relaçªo às flores cortadas para ramos da posiçªo 0603 originÆrias de países que, em conformidade com o anexo I, beneficiam do
regime especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de droga, as condiçıes indicadas no artigo 30.o devem ser respeitadas em
relaçªo a um país específico quando as importaçıes preferenciais originÆrias desse país excederem o nœmero mØdio entre as
importaçıes mais elevadas e as mØdias durante os quatro œltimos anos a partir do país em relaçªo ao qual esse nœmero Ø o mais
elevado.
(4) Relativamente ao atum preparado ou conservado dos códigos NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70
originÆrios de países que, de acordo com o anexo I beneficiam do regime especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de droga, a
anÆlise das condiçıes definidas no artigo 30.o far-se-Æ em relaçªo a um dado país quando as importaçıes preferenciais dos produtos
em questªo originÆrios desse país excederem a mØdia das importaçıes relativas aos trŒs œltimos anos.
(5) Os direitos específicos dos produtos do código NC 1704 10 91 e 1704 10 99 originÆrios de um país que, de acordo com o anexo I,
beneficiam do regime especial de luta contra a produçªo e o trÆfico de droga sªo limitados a 16 % do valor aduaneiro.
(6) A reduçªo pautal referida nos n.os 2 e 3 do artigo 7.o e no n.o 1 do artigo 8.o relativamente aos produtos das posiçıes 2207,
2208 90 91 e 2208 90 99 Ø de 15 % dos direitos da pauta aduaneira comum.
(7) A reduçªo pautal referida nos n.os 2 e 3 do artigo 7.o e no n.o 1 do artigo 8.o relativamente aos produtos deste capítulo Ø de 30 % dos
direitos da pauta aduaneira comum.
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Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas de
qualidade e segurança em relaçªo à recolha, anÆlise, tratamento, armazenamento e distribuiçªo de
sangue humano e de componentes do sangue e que altera a Directiva 89/381/CEE do Conselho (1)
(2002/C 75 E/08)
COM(2001) 692 final  2000/0323(COD)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 16
de Novembro de 2001)
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, alínea a), do seu artigo 152.o,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico 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 ampla utilizaçªo terapŒutica do sangue humano exige
que se assegure a qualidade, a segurança e a eficÆcia do
sangue total e dos componentes do sangue, independentemente dos fins a que se destinam, de modo a prevenir a
transmissªo de doenças.

(2) A disponibilidade do sangue e dos componentes do sangue utilizados para fins terapŒuticos depende dos cidadªos
da Comunidade que estªo dispostos a efectuar dÆdivas. A
fim de proteger a saœde pœblica e de evitar a transmissªo
de doenças infecciosas atravØs de componentes do sangue,
devem tomar-se todas as medidas de precauçªo durante a
sua recolha, tratamento, distribuiçªo e utilizaçªo, explorando plenamente os progressos científicos em matØria de
identificaçªo e inactivaçªo de agentes patogØnicos.

(3) A Directiva 89/381/CEE do Conselho, de 14 de Junho de
1989, que alarga o âmbito de aplicaçªo das Directivas
65/65/CEE e 75/319/CEE, relativas à aproximaçªo das disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes às especialidades farmacŒuticas e que prevŒ disposiçıes especiais para os medicamentos derivados do
sangue ou do plasma humanos (2) estabeleceu os requisi(1) JO C 154 E de 29.5.2001, p. 141.
(2) JO L 181 de 28.6.1989, p. 44.

tos de qualidade, segurança e eficÆcia das especialidades
farmacŒuticas preparadas industrialmente derivadas de
sangue ou plasma humanos. No entanto, como aquela
Directiva exclui especificamente o sangue total, o plasma
e as cØlulas sanguíneas de origem humana, a qualidade e a
segurança destes produtos, quando se destinam a transfusıes e nªo sªo transformados enquanto tal, nªo sªo
objecto de legislaçªo comunitÆria de carÆcter vinculativo.
Por conseguinte, Ø essencial que as disposiçıes comunitÆrias assegurem que o sangue e os seus componentes,
qualquer que seja a sua finalidade, tenham um nível comparÆvel de qualidade e de segurança em toda a cadeia de
transfusªo do sangue de todos os Estados-Membros, tendo
em conta a livre circulaçªo dos cidadªos no território
comunitÆrio. O estabelecimento de normas elevadas de
qualidade e segurança ajudarÆ, assim, a tranquilizar o pœblico no que respeita ao facto de o sangue humano e os
seus componentes resultantes de dÆdivas provenientes de
outro Estado-Membro oferecerem, no entanto, as mesmas
garantias que os produtos doados no seu próprio país.

(4) No que respeita ao sangue e ao plasma enquanto matØrias-primas para o fabrico de especialidades farmacŒuticas,
o artigo 3.o da Directiva 89/381/CEE refere que os Estados-Membros devem tomar medidas para evitar a transmissªo de doenças infecciosas, incluindo a aplicaçªo das
monografias da Farmacopeia Europeia e as recomendaçıes do Conselho da Europa e da Organizaçªo Mundial
de Saœde, nomeadamente em matØria de selecçªo e controlo de dadores de sangue e de plasma. Os Estados-Membros deverªo tambØm, de acordo com a mesma Directiva,
tomar medidas destinadas a promover a auto-suficiŒncia
da Comunidade em sangue e plasma humanos e a incentivar as dÆdivas voluntÆrias e nªo remuneradas de sangue
e de plasma.

(5) Para assegurar um nível equivalente de qualidade e segurança dos componentes do sangue, qualquer que seja o
fim a que se destinem, a presente directiva deve estabelecer requisitos tØcnicos para a recolha e anÆlise do sangue
total e dos componentes do sangue, incluindo as matØrias-primas para o fabrico de medicamentos. ConvØm, consequentemente, alterar a Directiva 89/381/CEE.

(6) A Comissªo e os Estados-Membros devem incrementar a
investigaçªo no campo das biotecnologias destinadas à
produçªo de componentes e produtos do sangue para
utilizaçªo terapŒutica, bem como no campo das novas
tecnologias para uma melhor e mais duradoura conservaçªo do sangue e dos seus precursores e derivados.
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(7) A Comunicaçªo da Comissªo, de 21 de Dezembro de
1994, sobre segurança e auto-suficiŒncia em sangue na
Comunidade Europeia (1), assinalou a necessidade de
uma estratØgia em matØria de sangue que reforce a confiança na segurança da cadeia de transfusªo do sangue e
promova a auto-suficiŒncia na Comunidade.
(8) O Conselho, na sua Resoluçªo de 2 de Junho de 1995
relativa à segurança das transfusıes e à auto-suficiŒncia da
Comunidade em sangue (2), convidou a Comissªo a apresentar propostas adequadas no âmbito do desenvolvimento de uma estratØgia em matØria de sangue.
(9) O Conselho, na sua Resoluçªo de 12 de Novembro de
1996 relativa à estratØgia de segurança das transfusıes e
à auto-suficiŒncia da Comunidade Europeia em sangue (3),
convidou a Comissªo a apresentar urgentemente propostas com vista à promoçªo do desenvolvimento de uma
abordagem coordenada em relaçªo à segurança do sangue
e dos produtos derivados do sangue.
(10) O Parlamento Europeu, nas suas Resoluçıes de 14 de
Setembro de 1993 (4), 18 de Novembro de 1993 (5),
14 de Julho de 1995 (6) e 17 de Abril de 1996 (7) relativas
à segurança e auto-suficiŒncia em sangue na Comunidade
Europeia atravØs de dÆdivas benØvolas, sublinhou a importância de se garantir o mÆximo nível de segurança possível em relaçªo ao sangue e reiterou o seu apoio ao objectivo da auto-suficiŒncia comunitÆria.
(11) Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e
da proporcionalidade, tal como definidos no artigo 5.o do
Tratado, os objectivos da acçªo proposta, designadamente
contribuir para a confiança na qualidade do sangue e
componentes do sangue doados e na protecçªo da saœde
dos dadores, atingir a auto-suficiŒncia a nível comunitÆrio
e aumentar a confiança na segurança da cadeia de transfusªo do sangue entre Estados-Membros, nªo podem ser
suficientemente realizados pelos Estados-Membros, podendo ser mais bem alcançados pela Comunidade em
virtude da sua dimensªo e efeitos. A presente directiva
limita-se ao mínimo exigido para alcançar aqueles objectivos e nªo excede o necessÆrio para esse efeito.
(12) As disposiçıes da presente directiva tŒm em consideraçªo
o parecer do ComitØ Científico dos Medicamentos e dos
Dispositivos MØdicos, bem como a experiŒncia internacional neste domínio.
(13) O sangue e componentes do sangue utilizados para fins
terapŒuticos ou em dispositivos mØdicos devem proceder
de pessoas cujo estado de saœde seja tal que nªo sofram
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

COM(94) 652 final.
JO C 164 de 30.6.1995, p. 1.
JO C 374 de 11.12.1996, p. 1.
JO C 268 de 4.10.1993, p. 29.
JO C 329 de 6.12.1993, p. 268.
JO C 249 de 25.9.1995, p. 231.
JO C 141 de 13.5.1996, p. 131.
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efeitos prejudiciais em consequŒncia da dÆdiva e que o
risco de transmissªo de doenças infecciosas seja minimizado. Cada dÆdiva de sangue deve ser analisada segundo
normas que assegurem que foram tomadas todas as medidas necessÆrias para proteger a saœde dos cidadªos da
Comunidade que sªo receptores de sangue e componentes
sanguíneos.
(14) As transfusıes sanguíneas contemporâneas assentam no
princípio da dÆdiva voluntÆria e nªo remunerada, do anonimato entre o dador e o receptor, da benevolŒncia do
dador e da ausŒncia de lucro por parte do estabelecimento
envolvido na transfusªo de sangue.
(15) Devem tomar-se todas as medidas necessÆrias para garantir aos candidatos a dadores de sangue ou componentes
do sangue a confidencialidade de qualquer informaçªo
relacionada com o estado de saœde comunicada ao pessoal
autorizado, dos resultados das anÆlises das suas dÆdivas,
bem como de uma eventual rastreabilidade da sua dÆdiva.
(16) A Comunidade apoia sem reservas o princípio da dÆdiva
voluntÆria, nªo remunerada de sangue e componentes do
sangue, a fim de atingir a auto-suficiŒncia em toda a
Comunidade no que respeita ao aprovisionamento em
sangue e componentes do sangue, e para assegurar a
observância dos princípios Øticos na dÆdiva destes produtos.
(17) A Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecçªo das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulaçªo desses dados (8), determina que os dados relativos à saœde de uma pessoa estªo
sujeitos a uma protecçªo reforçada. No entanto, abrange
apenas dados pessoais e nªo os que se tornaram anónimos impossibilitando a identificaçªo da pessoa. Por conseguinte, a presente directiva deve introduzir uma protecçªo adicional para evitar quaisquer alteraçıes nªo autorizadas dos registos das dÆdivas ou dos processos relativos aos tratamentos, bem como qualquer divulgaçªo nªo
autorizada de informaçıes.
(18) Os Estados-Membros devem estabelecer um sistema comum de aprovaçªo dos estabelecimentos de sangue e de
comunicaçªo de reacçıes adversas e incidentes relacionados com a recolha, a anÆlise, o tratamento, o armazenamento ou a distribuiçªo de sangue e dos seus componentes. As autoridades competentes devem poder retirar ou
suspender a aprovaçªo sempre que um estabelecimento de
sangue nªo cumpra os requisitos da presente directiva.
(19) Os estabelecimentos de sangue devem adoptar e manter
sistemas de qualidade que incluam todas as actividades
que determinam a política, os objectivos e as responsabilidades em termos de qualidade, aplicando-os atravØs de
meios como o planeamento, o controlo, a garantia e a
melhoria da qualidade no âmbito do sistema de qualidade,
tendo em conta os princípios de boa prÆtica.
(8) JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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(20) Os Estados-Membros devem organizar inspecçıes e medidas de controlo, a levar a cabo por funcionÆrios em representaçªo da autoridade competente, para assegurar a
observância do disposto na presente directiva por parte
dos estabelecimentos de sangue.

26.3.2002

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:
CAP˝TULO I
DISPOSI˙ÕES GERAIS

Artigo 1.o
(21) O pessoal directamente envolvido na recolha, anÆlise, tratamento, armazenamento e distribuiçªo de sangue e dos
seus componentes deve possuir as qualificaçıes adequadas
e receber formaçªo relevante em tempo oportuno. As
disposiçıes previstas na presente directiva no que respeita
à formaçªo devem ser aplicadas sem prejuízo da legislaçªo
comunitÆria existente relativa ao reconhecimento de qualificaçıes profissionais e à protecçªo dos trabalhadores.

(22) Deve ser estabelecido um sistema adequado que garanta a
rastreabilidade do sangue total e dos componentes do
sangue. A rastreabilidade deve ser assegurada atravØs de
procedimentos rigorosos de identificaçªo dos dadores, dos
doentes e dos laboratórios, da conservaçªo de registos e
de um sistema adequado de rotulagem. O sistema de
rotulagem deve igualmente permitir a identificaçªo dos
estabelecimentos nos quais o sangue ou os componentes
do sangue foram recolhidos.

(23) É necessÆrio que a Comunidade disponha dos melhores
pareceres científicos possíveis em relaçªo à segurança do
sangue e dos componentes do sangue. A Comissªo deve
consultar o(s) comitØ(s) científicos pertinentes com vista
ao estabelecimento dos requisitos tØcnicos e à adaptaçªo
das disposiçıes da presente directiva ao progresso tØcnico
e científico.

(24) Devem ser conferidos poderes à Comissªo para estabelecer requisitos tØcnicos e adoptar quaisquer alteraçıes dos
mesmos que sejam necessÆrias por forma a ter em conta o
progresso tØcnico e científico.

(25) Visto que as medidas necessÆrias para a execuçªo da presente directiva sªo medidas de âmbito 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 exercício das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (1), devem
ser adoptadas por meio do procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo.

(26) Para promover a execuçªo eficaz do disposto na presente
directiva, afigura-se adequado prever sançıes a aplicar
pelos Estados-Membros.

(27) A responsabilidade pela organizaçªo dos serviços de saœde
e pela prestaçªo de cuidados mØdicos deve permanecer da
competŒncia de cada Estado-Membro,
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Objectivos
O objectivo da presente directiva Ø assegurar um nível elevado
de protecçªo da saœde humana estabelecendo normas de qualidade e de segurança do sangue humano e dos seus componentes.
Artigo 2.o
´mbito de aplicaçªo
1.
A presente directiva aplica-se à recolha e anÆlise de sangue humano e de componentes do sangue, qualquer que seja a
sua finalidade, bem como ao seu tratamento, armazenamento e
distribuiçªo, quando se destinem a transfusıes, com o objectivo
de assegurar níveis elevados de segurança e qualidade.
2.

A presente directiva nªo Ø aplicÆvel à transfusªo autóloga.

3.
A presente directiva nªo Ø aplicÆvel às cØlulas matrizes do
sangue.
4.
A presente directiva Ø aplicÆvel sem prejuízo dos requisitos da Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 1998, relativa aos dispositivos mØdicos de diagnóstico in vitro (2), da Directiva 93/42/CEE do
Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa aos dispositivos
mØdicos (3), da Directiva 2000/70/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de Novembro de 2000, que altera a Directiva 93/42/CEE do Conselho em relaçªo aos dispositivos que
integram derivados estÆveis do sangue ou do plasma humanos (4) e da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecçªo das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e à livre circulaçªo desses dados (5).
Artigo 3.o
Definiçıes
Para efeitos da presente Directiva, entende-se por:
a) «Transfusªo autóloga», a transfusªo de sangue autólogo obtido atravØs de uma colheita prØvia, hemodiluiçªo normovolØmica prØ-operatória ou recuperaçªo peri-operatória.
b) «Sangue», o sangue total recolhido de um dador e tratado
quer para transfusªo quer para uma transformaçªo subsequente.
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

331
169
313
281

de
de
de
de

7.12.1998, p. 1.
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13.12.2000, p. 22.
23.11.1995, p. 31.
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Artigo 4.o

c) «Componente do sangue», um constituinte terapŒutico do
sangue (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas,
plasma) que pode ser preparado mediante diversos mØtodos.

Aplicaçªo

d) «Produto do sangue», qualquer produto terapŒutico derivado
do sangue ou do plasma humanos.

1.
Os Estados-Membros devem designar a autoridade competente responsÆvel pela aplicaçªo das normas da presente
directiva.

e) «Estabelecimento de sangue», qualquer estrutura ou organismo envolvido nalgum aspecto da recolha e anÆlise de
sangue humano ou dos seus componentes, qualquer que
seja o fim a que se destinam, bem como no seu tratamento,
armazenamento e distribuiçªo quando se destinem a transfusıes;
f) «Inspecçªo», um controlo formal e objectivo de acordo com
normas adoptadas para avaliar o cumprimento da presente
directiva e de outra legislaçªo pertinente, bem como identificar problemas e abordagens para a sua resoluçªo.
g) «Incidente», qualquer ocorrŒncia negativa associada à recolha, anÆlise, tratamento, armazenamento, distribuiçªo e
transfusªo de sangue e dos seus componentes, que possa
conduzir à morte ou susceptível de pôr a vida do doente
em perigo ou de provocar uma deficiŒncia ou invalidez, ou
que provoca ou prolonga uma hospitalizaçªo ou a morbilidade.
h) «Reacçªo adversa», uma resposta nociva e inesperada no
dador ou no doente, associada à recolha ou à transfusªo
de sangue total ou de componentes do sangue, que Ø mortal
ou susceptível de pôr a vida do doente em perigo, que
provoca uma deficiŒncia ou invalidez, ou que provoca ou
prolonga uma hospitalizaçªo ou a morbilidade.
i) «Hemovigilância», conjunto de processos de vigilância organizados respeitantes aos incidentes ou reacçıes adversas que
se registam nos dadores ou nos receptores, relativos à qualidade e segurança do sangue ou respectivo componente
implicado.
j) «Exclusªo», a suspensªo da elegibilidade de um indivíduo
para doar sangue ou componentes do sangue. A suspensªo
pode ser permanente ou temporÆria.
k) «Aprovaçªo», o reconhecimento formal da observância de
normas aceites relativas a procedimentos, actividades ou
serviços, no seguimento de uma inspecçªo por um instituto
ou organizaçªo aprovados.
l) «DÆdiva voluntÆria, nªo remunerada», a dÆdiva de sangue ou
respectivos componentes feita de livre vontade pelo dador,
sem que este receba qualquer remuneraçªo em dinheiro, ou
remuneraçªo em espØcie susceptível de ser considerada um
substituto de dinheiro. Tal inclui o tempo tomado ao trabalho para alØm do tempo necessÆrio à colheita e ao transporte. Pequenas ofertas, refrescos e o reembolso das despesas directas sªo todavia compatíveis com uma dÆdiva de
sangue voluntÆria e nªo remunerada.

2.
Os Estados-Membros devem garantir que a autoridade
competente aplica os requisitos estruturais, tecnológicos e organizacionais necessÆrios para a aprovaçªo e organiza inspecçıes e outras medidas de controlo destinadas a garantir a observância do disposto na presente directiva.

3.
A presente directiva nªo obsta a que os Estados-Membros
mantenham ou adoptem medidas de protecçªo mais estritas
nos respectivos territórios, desde que estejam em conformidade
com as disposiçıes do Tratado. Tais medidas devem consistir
em medidas de segurança inteiramente baseadas nos conhecimentos científicos actuais e nªo devem constituir obstÆculo à
aplicaçªo da presente directiva.

4.
No exercício da sua competŒncia no âmbito da presente
directiva, a Comissªo pode recorrer a assistŒncia tØcnica e/ou
administrativa, para benefício mœtuo da Comissªo e dos beneficiÆrios, no que respeita à identificaçªo, preparaçªo, gestªo,
vigilância, auditoria e controlo, bem como ao apoio financeiro.

CAP˝TULO II
OBRIGA˙ÕES DAS AUTORIDADES DOS ESTADOS-MEMBROS

Artigo 5.o
Aprovaçªo dos estabelecimentos de sangue
1.
A autoridade competente autoriza os estabelecimentos de
sangue para o exercício das suas actividades descritas no artigo
2.o. Qualquer modificaçªo substancial dos elementos da aprovaçªo ou qualquer nova actividade devem ser homologados
oficialmente.

Para o efeito, o estabelecimento do sangue deve enviar à autoridade competente uma comunicaçªo formal indicando o seu
nome, morada, nœmeros de telefone e fax, bem como o nome
da pessoa responsÆvel, nos termos do artigo 8.o, e a informaçªo referida no nœmero 1, alínea a), do artigo 28.o.

2.
A autoridade competente para a aprovaçªo deve verificar
se os dados apresentados no pedido estªo em conformidade
com o disposto na presente directiva e indicar se o estabelecimento de sangue pode desenvolver as actividades para as quais
pediu aprovaçªo.

3.
O estabelecimento de sangue que apenas pode iniciar as
actividades para as quais solicitou aprovaçªo após recepçªo da
aprovaçªo escrita da autoridade competente e se cumprir todas
as condiçıes aí referidas.
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4.
Se a autoridade competente constatar que as normas
prescritas nªo foram respeitadas poderÆ proceder, em funçªo
da gravidade da infracçªo, a uma retirada imediata da aprovaçªo ou à sua suspensªo temporÆria.
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CAP˝TULO III
DISPOSI˙ÕES RELATIVAS AOS ESTABELECIMENTOS
DE SANGUE

Artigo 8.o
Em caso de suspensªo temporÆria, a autoridade competente
procederÆ a uma inspecçªo no prazo de trŒs meses, que poderÆ
conduzir à retirada da aprovaçªo se nªo tiver sido corrigida a
infracçªo ou se forem verificadas outras infracçıes.
Artigo 6.o
Disposiçıes relativas aos estabelecimentos existentes
Os Estados-Membros podem decidir manter as disposiçıes nacionais durante um período de nove meses após a data prevista
no artigo 31.o, para permitir que os estabelecimentos de sangue
que jÆ se encontrem em actividade ao abrigo da legislaçªo
vigente dŒem execuçªo ao disposto na presente directiva.

Pessoa responsÆvel
1.
Os estabelecimentos de sangue designam uma pessoa
(«pessoa responsÆvel») a quem caberÆ:
 assegurar que cada unidade de sangue ou de componentes
do sangue foi recolhida e analisada, qualquer que seja o fim
a que se destina, e tratada, armazenada e distribuída,
quando se destinar a transfusıes, em conformidade com a
legislaçªo em vigor no Estado-Membro;
 fornecer informaçıes à autoridade competente no âmbito
do procedimento de aprovaçªo, como previsto no artigo
5.o;

Artigo 7.o
Medidas de inspecçªo e controlo
1.
A autoridade competente organizarÆ medidas de inspecçªo e medidas de controlo adequadas nos estabelecimentos
de sangue por forma a assegurar o cumprimento dos requisitos
da presente directiva, designadamente os previstos no artigo
5.o.
2.
As medidas de inspecçªo e controlo serªo organizadas
periodicamente pela autoridade competente. O intervalo entre
duas medidas de inspecçªo e controlo nªo excederÆ um ano.
3.
Tais medidas de inspecçªo e controlo serªo efectuadas por
funcionÆrios em representaçªo da autoridade competente, com
poderes para:
a) inspeccionar os estabelecimentos de sangue, bem como instalaçıes de terceiros no território do seu Estado-Membro, a
quem o titular da aprovaçªo referida no artigo 5.o tenha
confiado a tarefa de levar a cabo os procedimentos de avaliaçªo e anÆlise nos termos do artigo 18.o;
b) recolher amostras;

 aplicar os requisitos previstos nos artigos 9.o, 10.o, 11.o,
12.o, 13.o, 14.o, 15.o, 18.o, 19.o, 20.o, 21.o e 22.o no estabelecimento de sangue;
2.
A pessoa responsÆvel deve preencher as seguintes condiçıes mínimas em termos de qualificaçıes:
a) posse de um diploma, certificado ou outro título no domínio das ciŒncias mØdicas ou biológicas concedido após a
conclusªo de um ciclo de estudos de nível universitÆrio
com uma duraçªo mínima de quatro anos, ou de um curso
de pelo menos trŒs anos reconhecido como equivalente pelo
Estado-Membro em causa;
b) experiŒncia prÆtica com a duraçªo mínima de dois anos
após a licenciatura, nos domínios pertinentes, num ou vÆrios estabelecimentos com aprovaçªo para desenvolver actividades relacionadas com a recolha e a anÆlise de sangue
humano e de componentes do sangue ou com a sua preparaçªo, armazenamento ou distribuiçªo.
3.
As tarefas especificadas no n.o 1 podem ser delegadas
noutras pessoas, que devem dispor da formaçªo e experiŒncia
necessÆrias para a sua execuçªo.

c) examinar quaisquer documentos relacionados com o objecto
da inspecçªo, sem prejuízo das disposiçıes em vigor nos
Estados-Membros à data da notificaçªo da presente directiva
e que restrinjam os poderes das autoridades competentes
em relaçªo à descriçªo do mØtodo de preparaçªo.

4.
Os estabelecimentos de sangue devem comunicar à autoridade competente o nome da pessoa responsÆvel referida no
n.o 1 e das outras pessoas referidas no n.o 3, bem como
informaçıes sobre as tarefas específicas que lhes competem.

4.
A autoridade competente pode organizar medidas de inspecçªo e controlo a intervalos mais curtos em funçªo dos
resultados da anterior inspecçªo. De qualquer modo, organizarÆ uma inspecçªo imediata e adequada em caso de incidente
ou reacçªo adversa.

5.
Em caso de substituiçªo definitiva ou temporÆria da pessoa responsÆvel ou das outras pessoas referidas no n.o 3, o
estabelecimento de sangue deve imediatamente comunicar à
autoridade competente o nome do novo responsÆvel e a data
da sua entrada em funçıes.
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Artigo 9.o

Artigo 12.o

Pessoal

Conservaçªo de registos

1.
O pessoal directamente envolvido na recolha, anÆlise,
tratamento, armazenamento e distribuiçªo de sangue humano
e dos seus componentes deve possuir qualificaçıes adequadas
para desempenhar essas funçıes e receber, em tempo oportuno, a formaçªo relevante, que deve ser actualizada regularmente.

1.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias para assegurar que os estabelecimentos de sangue conservam registos da informaçªo requerida no n.o 1, alíneas f), g) e
h), do artigo 28.o, bem como da prevalŒncia de agentes infecciosos transmissíveis por transfusªo nos dadores de sangue e
plasma e das seroconversıes positivas confirmadas. Estes registos serªo mantidos durante, pelo menos, 30 anos.

2.
A formaçªo deve ser ministrada aquando do recrutamento e, em seguida, periodicamente pelo menos uma vez
por ano e ser repetida em caso de transferŒncia ou de mudança
de funçıes, bem como após a introduçªo de uma nova tecnologia.

SerÆ avaliada periodicamente, pelo menos de dois em dois anos
(testes de proficiŒncia).

3.
Devem ser fornecidas ao pessoal linhas de orientaçªo
relativas à formaçªo, definidas de acordo com o n.o 1, alínea
c), do artigo 28.o.

2.
A autoridade competente deve conservar registos dos dados recebidos dos estabelecimentos de sangue em conformidade com o disposto no artigo 5.o durante, pelo menos, 30
anos.

3.
A autoridade competente deve conservar os dados de
hemovigilância de que disponha em conformidade com o disposto no artigo 13.o ou que lhe sejam comunicados em conformidade com o disposto no artigo 14.o. Estes registos serªo
mantidos durante, pelo menos, 30 anos.

CAP˝TULO V
CAP˝TULO IV
GESTˆO DA QUALIDADE

Artigo 10.o
Sistema de qualidade dos estabelecimentos de sangue
1.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias para assegurar que cada estabelecimento de sangue adopta
e mantØm um sistema de qualidade dos estabelecimentos de
sangue baseado nos princípios de boa prÆtica.

2.
A Comissªo deve estabelecer as normas e especificaçıes
comunitÆrias referidas no n.o 1, alínea k), do artigo 28.o para as
actividades relativas ao sistema de qualidade a levar a efeito
pelos estabelecimentos de sangue.

Artigo 11.o
Documentaçªo
1.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias para garantir que os estabelecimentos de sangue conservam documentaçªo relativa aos procedimentos operacionais,
directrizes, manuais de formaçªo e de referŒncia, bem como
formulÆrios de comunicaçªo.

2.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias para garantir que os funcionÆrios a quem foi confiada a
realizaçªo das medidas de inspecçªo e controlo referidas no
artigo 7.o tŒm acesso a tais documentos.

HEMOVIGIL´NCIA

Artigo 13.o
Rastreabilidade
1.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias para assegurar que, para cada dÆdiva, o percurso do sangue
e dos componentes do sangue recolhidos, analisados, tratados,
armazenados ou distribuídos nos respectivos territórios Ø identificÆvel desde o dador atØ ao doente e vice-versa.

Para esse efeito, os Estados-Membros devem assegurar que os
estabelecimentos de sangue aplicam um sistema de identificaçªo dos dadores e rotulam cada unidade de sangue ou dos
seus componentes por forma a garantir a plena rastreabilidade,
em conformidade com os requisitos previstos no n.o 1, alínea
b), do artigo 28.o.

2.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias para assegurar que o sangue e os componentes do sangue
recolhidos, analisados, tratados, armazenados e distribuídos nos
respectivos territórios sªo rotulados de acordo com o disposto
no n.o 1, alínea d), do artigo 28.o, incluindo a identificaçªo do
estabelecimento de sangue no qual o sangue ou os componentes do sangue foram recolhidos.

3.
No que respeita ao sangue e componentes do sangue
importados de países terceiros, os Estados-Membros aplicarªo
medidas tØcnicas de efeito equivalente a fim de assegurar que
cumprem as mesmas normas que o sangue e os componentes
do sangue recolhidos na Comunidade.
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Artigo 14.o
Comunicaçªo de incidentes e de reacçıes adversas
1.

Os Estados-Membros devem assegurar que:

 Todos os incidentes (acidentes e erros) relacionados com a
recolha, anÆlise, tratamento, armazenagem e distribuiçªo de
sangue e de componentes do sangue susceptíveis de afectar
a qualidade e a segurança desses produtos, bem como todas
as reacçıes adversas observadas durante ou após a transfusªo que possam ser atribuídas à qualidade e à segurança
do sangue ou respectivos componentes, sªo comunicados à
autoridade competente.
 Cada estabelecimento de sangue dispıe de um procedimento com vista a comunicar os incidentes e reacçıes
adversas à autoridade competente e eliminar do circuito
de distribuiçªo, com precisªo, eficÆcia, e de forma verificÆvel, o sangue e seus componentes que apresentem deficiŒncias.
2.
O procedimento comunitÆrio para a comunicaçªo de
reacçıes adversas e de incidentes, bem como o formato da
comunicaçªo, serªo estabelecidos em conformidade com o disposto referido no n.o 1, alínea l), do artigo 28.o. SerÆ, ainda,
instituído um procedimento referente à investigaçªo retrospectiva.
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sangue ou componentes do sangue, todos os dadores no seu
próprio território fornecem aos estabelecimentos de sangue as
informaçıes exigidas nos termos do n.o 1, alínea f), do artigo
28.o.
Artigo 18.o
Idoneidade dos dadores
1.
Os estabelecimentos de sangue assegurarªo que, para proteger a saœde tanto do dador como do receptor, se aplicam
procedimentos de avaliaçªo em relaçªo a todos os dadores de
sangue e componentes do sangue e que sªo cumpridos os
critØrios para as dÆdivas exigidos nos termos do n.o 1, alínea
g), do artigo 28.o.
2.
O sangue e os componentes do sangue serªo recolhidos
de dadores que satisfazem os critØrios para as dÆdivas referidos
no n.o 1, alínea g), do artigo 28.o.
3.
Os resultados da avaliaçªo do dador e os procedimentos
de anÆlise devem ser documentados e quaisquer anomalias pertinentes detectadas devem ser comunicadas ao dador.
Artigo 19.o
DÆdiva voluntÆria nªo remunerada

CAP˝TULO VI
DISPOSI˙ÕES RELATIVAS À QUALIDADE E SEGURAN˙A
DO SANGUE E DOS COMPONENTES DO SANGUE

Artigo 15.o

Os Estados-Membros devem incentivar a dÆdiva voluntÆria e
nªo remunerada de sangue e componentes do sangue e tomar
as medidas necessÆrias para promover a utilizaçªo do sangue e
componentes do sangue provenientes de dÆdivas voluntÆrias e
nªo remuneradas.

Testes clínicos gerais

Artigo 20.o

Antes de cada dÆdiva de sangue ou de componentes do sangue
serÆ praticado um exame mØdico compreendendo, pelo menos,
uma entrevista e uma mediçªo da tensªo arterial e que serÆ
efectuado por um mØdico; o mØdico estarÆ, em especial, encarregado de assegurar que sªo fornecidas aos dadores as informaçıes necessÆrias e recolhidas junto destes as informaçıes
exigidas. O mØdico estarÆ tambØm encarregado de aquilatar da
idoneidade dos dadores.

AnÆlise das dÆdivas

Artigo 16.o
Informaçıes a fornecer aos dadores e receptores
Os Estados-Membros devem assegurar o fornecimento de informaçıes a todos os dadores de sangue ou seus componentes,
no seu próprio território, tal como exigido no n.o 1, alínea e),
do artigo 28.o, e garantir igualmente que todos os receptores
recebam informaçıes sobre eventuais reacçıes adversas e incidentes originados pelas transfusıes.

Os estabelecimentos de sangue assegurarªo que todas as dÆdivas de sangue e componentes do sangue sªo analisadas em
conformidade com os requisitos mencionados no n.o 1, alínea
h), do artigo 28.o, explorando plenamente os progressos científicos em matØria de detecçªo de agentes patogØnicos.
Artigo 21.o
Condiçıes de armazenamento, congelaçªo e transporte
Os estabelecimentos de sangue assegurarªo que as condiçıes de
armazenamento, congelaçªo e transporte do sangue e dos componentes do sangue observam as disposiçıes referidas no n.o 1,
alínea i), do artigo 28.o.
Artigo 22.o

Artigo 17.o

Requisitos de qualidade para os componentes do sangue

Informaçıes exigidas aos dadores

Os estabelecimentos de sangue assegurarªo que os requisitos de
qualidade aplicÆveis aos componentes do sangue observam
normas elevadas, em conformidade com as disposiçıes referidas no n.o 1, alínea j), do artigo 28.o.

Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias
para assegurar que, após manifestarem a sua vontade de doar
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CAP˝TULO VII
PROTEC˙ˆO DE DADOS
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com as disposiçıes da presente directiva, incluindo uma descriçªo das medidas nacionais adoptadas em matØria de inspecçªo e controlo.

Artigo 23.o
Protecçªo de dados e confidencialidade
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias, em
conformidade com a Directiva 95/46/CE, para garantir que
todos os dados, incluindo dados pessoais e informaçªo genØtica, coligidos e cotejados no âmbito da presente directiva e
que estejam acessíveis a terceiros, se tenham tornado anónimos
de modo que os dadores nªo sejam identificÆveis.
Para este efeito, devem:
a) garantir a existŒncia de medidas de segurança dos dados,
bem como de medidas de protecçªo contra aditamentos,
supressıes ou modificaçıes nªo autorizados dos dados
constantes das fichas dos dadores ou dos registos de exclusªo, bem como contra a transferŒncia nªo autorizada
de informaçıes;
b) garantir a existŒncia de procedimentos para solucionar discrepâncias nos dados;

2.
A Comissªo transmitirÆ ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao ComitØ Económico e Social e ao ComitØ das Regiıes
os relatórios apresentados pelos Estados-Membros sobre a experiŒncia adquirida com a aplicaçªo da presente directiva.
3.
De trŒs em trŒs anos, a Comissªo transmitirÆ ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao ComitØ Económico e Social e
ao ComitØ das Regiıes um relatório sobre o funcionamento das
normas da directiva, nomeadamente as que se relacionam com
a inspecçªo e o controlo.
Artigo 26.o
Sançıes
Os Estados-Membros determinarªo as normas relativas às sançıes aplicÆveis em casos de infracçªo às disposiçıes nacionais
adoptadas para efeitos da presente directiva e tomarªo as medidas necessÆrias para garantir a sua efectiva execuçªo. As
sançıes previstas serªo eficazes, proporcionadas e dissuasivas.
Os Estados-Membros notificarªo essas disposiçıes à Comissªo
atØ à data fixada no artigo 32.o, devendo tambØm comunicar
de imediato qualquer modificaçªo de que sejam objecto.

c) impedir a revelaçªo nªo autorizada dessas informaçıes, assegurando simultaneamente a rastreabilidade das dÆdivas.
CAP˝TULO IX
CAP˝TULO VIII

COMITÉS

INTERC´MBIO DE INFORMA˙ÕES, RELATÓRIOS E SAN˙ÕES

Artigo 27.o

Artigo 24.o

Procedimento de ComitØ

Intercâmbio de informaçıes

1.
A Comissªo Ø assistida por um ComitØ constituído por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.

A Comissªo deve reunir regularmente com as autoridades competentes designadas pelos Estados-Membros para trocar informaçıes sobre a experiŒncia adquirida no que respeita à execuçªo de medidas que tenham em vista a protecçªo da saœde
humana, nos termos da presente directiva.
As informaçıes sobre a recolha e distribuiçªo de sangue e dos
seus componentes, bem como os dados sobre a utilizaçªo clínica, devem ser disponibilizados com vista à execuçªo da presente directiva e ao levantamento do grau de auto-suficiŒncia
nacional e regional.
Em caso de novos dados epidemiológicos ou científicos indicando riscos para a saœde humana na recolha, controlo, transformaçªo, armazenagem e distribuiçªo do sangue e seus componentes e derivados, a Comissªo pode organizar reuniıes de
emergŒncia.

2.
Sempre que se remeter para o presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo estatuído no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, tendo em conta o disposto nos
artigos 7.o e 8.o da mesma decisªo.
3.
O prazo referido no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.
Artigo 28.o
Requisitos tØcnicos e sua adaptaçªo ao progresso tØcnico
e científico
1.
Os requisitos tØcnicos seguidamente indicados serªo estabelecidos de acordo com o procedimento indicado no n.o 2 do
artigo 27.o:

Artigo 25.o
Relatórios

a) informaçıes que os estabelecimentos de sangue devem fornecer à autoridade competente antes da sua aprovaçªo;

1.
Os Estados-Membros enviarªo à Comissªo, de dois em
dois anos, e pela primeira vez em 31 de Dezembro de 2003,
um relatório sobre as actividades empreendidas relacionadas

b) requisitos de rastreabilidade, incluindo a possível criaçªo de
um sistema de codificaçªo comum;
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c) linhas de orientaçªo para a formaçªo;
d) requisitos em matØria de rotulagem para o sangue e os seus
componentes;
e) informaçıes a fornecer aos dadores;
f) informaçıes a exigir aos dadores, incluindo identificaçªo,
história clínica e assinatura do dador;
g) requisitos referentes à idoneidade dos dadores de sangue e
plasma e ao rastreio das dÆdivas de sangue, incluindo:
 critØrios físicos de aceitaçªo
 volume e frequŒncia das dÆdivas
 critØrios de exclusªo permanente e isençıes possíveis
 critØrios de exclusªo temporÆria;
h) requisitos relativos aos testes praticados nas dÆdivas de sangue total e de componentes de sangue;
i) requisitos de armazenamento, congelaçªo e transporte;
j) requisitos de qualidade e de segurança dos componentes do
sangue;
k) normas e especificaçıes comunitÆrias relativas ao sistema de
qualidade dos estabelecimentos de sangue;
l) procedimento comunitÆrio para a comunicaçªo de reacçıes
adversas e incidentes e formato da comunicaçªo.
2.
As disposiçıes referidas no n.o 1 serªo reexaminadas e, se
necessÆrio, adaptadas ao progresso tØcnico e científico em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo
27.o, pelo menos uma vez por ano. Para o estabelecimento
das especificaçıes tØcnicas e a adaptaçªo ao progresso deverªo
ser tomadas em conta as recomendaçıes relevantes do Conselho da Europa e da OMS, bem como as indicaçıes das instituiçıes e organizaçıes europeias relevantes.
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CAP˝TULO X
DISPOSI˙ÕES FINAIS

Artigo 30.o
Alteraçªo da Directiva 89/381/CEE
Os n.os 1, 2 e 3 do artigo 3.o da Directiva 89/381/CEE sªo
substituídos pelo seguinte texto:
«1.
Para a recolha e anÆlise do sangue e do plasma humanos Ø aplicÆvel a Directiva . . ./. . ./CE do Parlamento
Europeu e do Conselho [que estabelece normas de qualidade e segurança em relaçªo à recolha, anÆlise, tratamento,
armazenamento e distribuiçªo de sangue humano e de
componentes do sangue e que altera a Directiva
89/381/CEE do Conselho].»

Artigo 31.o
Transposiçªo
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento à presente directiva o mais tardar em 31 de
Dezembro de 2002. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.
As disposiçıes adoptadas pelos Estados-Membros devem incluir
uma referŒncia à presente directiva ou ser acompanhadas dessa
referŒncia aquando da sua publicaçªo oficial. As modalidades
dessa referŒncia serªo adoptadas pelos Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros comunicarªo à Comissªo os textos
das principais disposiçıes de direito interno que tiverem adoptado ou que venham a adoptar no domínio regido pela presente directiva.

Artigo 32.o
Entrada em vigor

Artigo 29.o
Consulta de comitØs científicos
A Comissªo pode consultar os comitØs científicos relevantes
sempre que estabeleça e adapte os requisitos tØcnicos referidos
no artigo 28.o ao progresso tØcnico e científico, nomeadamente
para garantir um nível equivalente de qualidade e segurança do
sangue e dos componentes do sangue utilizados para transfusıes e como matØrias-primas no fabrico de medicamentos.

A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 33.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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Proposta de decisªo do Conselho relativa à celebraçªo pela Comunidade Europeia da Convençªo
sobre a Conservaçªo e a Gestªo dos Recursos HaliŒuticos no Atlântico Sudeste
(2002/C 75 E/09)
COM(2001) 679 final  2001/0280(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 21 de Novembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o, em conjugaçªo com o
primeiro parÆgrafo, primeira frase, do n.o 2 e o primeiro parÆgrafo do n.o 3 do seu artigo 300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Considerando o seguinte:
(1) A Comunidade Ø competente para adoptar medidas de
conservaçªo e de gestªo dos recursos haliŒuticos e celebrar
acordos com outros países ou organizaçıes internacionais.
(2) A Comunidade Ø parte contratante da Convençªo das Naçıes Unidas sobre o Direito do Mar, que obriga todos os
membros da comunidade internacional a cooperar na conservaçªo e gestªo dos recursos marinhos vivos.
(3) A Comunidade assinou o Acordo relativo à aplicaçªo das
disposiçıes da Convençªo das Naçıes Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, respeitantes à
conservaçªo e à gestªo das populaçıes de peixes transzonais e das populaçıes de peixes altamente migradores (1).

Sudeste, conjuntamente com os Estados costeiros da regiªo
e outras partes interessadas. A Comunidade assinou essa
convençªo aquando da conferŒncia diplomÆtica realizada
em Windhoek, Namíbia, em 20 de Abril de 2001, em
conformidade com a decisªo tomada pelo Conselho para
esse efeito (2).
(5) HÆ pescadores da Comunidade que operam na zona da
convençªo. É, pois, do interesse da Comunidade tornar-se
membro de pleno direito da organizaçªo regional de pesca
que essa convençªo visa estabelecer. É, pois, necessÆrio que
a Comissªo aprove a Convençªo,

DECIDE:

Artigo 1.o
É aprovada em nome da Comunidade a Convençªo sobre a
Conservaçªo e a Gestªo dos Recursos HaliŒuticos no Atlântico
Sudeste.
O texto da Convençªo vem anexo à presente decisªo.
Artigo 2.o

(4) A Comunidade participou activamente no processo, iniciado em 1997, de elaboraçªo da Convençªo sobre a Conservaçªo e a Gestªo dos Recursos HaliŒuticos no Atlântico

O presidente do Conselho fica autorizado a designar a pessoa
ou as pessoas habilitadas a depositar o instrumento de aprovaçªo junto do Director-Geral da Organizaçªo das Naçıes Unidas para a Alimentaçªo e a Agricultura, em conformidade com
o n.o 2 do artigo 25.o da Convençªo.

(1) JO L 189 de 3.7.1998, p. 14.

(2) JO L 111 de 20.4.2001, p. 15.
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CONVEN˙ˆO
sobre a conservaçªo e a gestªo dos recursos haliŒuticos no Atlântico Sudeste

AS PARTES CONTRATANTES NA PRESENTE CONVEN˙ˆO,
EMPENHADAS em assegurar a conservaçªo e exploraçªo sustentÆvel a longo prazo de todos os recursos
marinhos vivos no Atlântico Sudeste e em salvaguardar o ambiente e o ecossistema marinho em que
evoluem os recursos;
RECONHECENDO a necessidade urgente e constante de conservar e gerir eficazmente os recursos haliŒuticos
no alto mar no Atlântico Sudeste;
RECONHECENDO AS DISPOSI˙ÕES PERTINENTES da Convençªo das Naçıes Unidas sobre o Direito do Mar de
10 de Dezembro de 1982; o Acordo relativo à aplicaçªo das disposiçıes da Convençªo das Naçıes Unidas
sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, respeitantes à conservaçªo e à gestªo das populaçıes
de peixes transzonais e das populaçıes de peixes altamente migradores, de 1995; e tendo em conta o
Acordo da FAO para a promoçªo do cumprimento das medidas internacionais de conservaçªo e de gestªo
pelos navios de pesca no alto mar, de 1993, e o Código de Conduta da Pesca ResponsÆvel de 1995 da FAO;
RECONHECENDO as obrigaçıes dos Estados em matØria de cooperaçªo mœtua na conservaçªo e gestªo dos
recursos vivos do Atlântico Sudeste;
DETERMINADAS a exercer e aplicar a abordagem de precauçªo na gestªo dos recursos haliŒuticos, no
espírito dos princípios enunciados no Acordo relativo à aplicaçªo das disposiçıes da Convençªo das
Naçıes Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, respeitantes à conservaçªo e à
gestªo das populaçıes de peixes transzonais e das populaçıes de peixes altamente migradores, de 1995, e
do Código de Conduta da Pesca ResponsÆvel de 1995 da FAO;
RECONHECENDO que a conservaçªo a longo prazo e a exploraçªo sustentÆvel dos recursos do alto mar
requerem uma cooperaçªo entre Estados no âmbito de organizaçıes sub-regionais ou regionais adequadas
que acordam nas medidas necessÆrias para esse efeito;
EMPENHADAS na pesca responsÆvel;
TOMANDO NOTA de que os Estados costeiros estabeleceram Æreas de jurisdiçªo nacional em conformidade
com a Convençªo das Naçıes Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, e com os
princípios gerais do direito internacional, em cujos termos exercem direitos soberanos para efeitos de
exploraçªo e aproveitamento, conservaçªo e gestªo dos recursos marinhos vivos;
DESEJANDO cooperar com os Estados costeiros e com todos os outros Estados e organizaçıes que tenham
um interesse real nos recursos haliŒuticos do Atlântico Sudeste, a fim de assegurar medidas de conservaçªo
e de gestªo compatíveis;
RECONHECENDO as consideraçıes de ordem económica e geogrÆfica e as necessidades especiais dos Estados
em desenvolvimento e das suas comunidades costeiras, no respeitante à exploraçªo equitativa dos recursos
marinhos vivos;
APELANDO os Estados que nªo sªo Partes Contratantes na presente Convençªo e que nªo acordam, de
outro modo, em aplicar as medidas de conservaçªo e de gestªo adoptadas ao abrigo da presente Convençªo a que nªo autorizem os navios arvorando seu pavilhªo a exercer a pesca de recursos abrangidos
pela presente Convençªo;
CONVENCIDAS de que o estabelecimento de uma organizaçªo para a conservaçªo a longo prazo e a
exploraçªo sustentÆvel dos recursos haliŒuticos no Atlântico Sudeste constitui a melhor forma de atender
a estes objectivos;
CONSCIENTES de que a realizaçªo dos objectivos supramencionados contribuirÆ para o estabelecimento de
uma ordem económica justa e equitativa no interesse de toda a humanidade e, nomeadamente, no interesse
e atendendo às necessidades dos Estados em desenvolvimento,

ACORDARAM NO SEGUINTE:
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Artigo 1.o
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que se refere aos voos de emergŒncia relacionados
com a saœde e segurança da tripulaçªo ou com a segurança de um navio;

Definiçıes
Para efeitos da presente Convençªo, entende-se por:
i)

«Entidade de pesca», qualquer entidade de pesca referida no
n.o 3 do artigo 1.o do Acordo de 1995;

j)

«Navio de pesca», qualquer navio utilizado ou destinado a
ser utilizado para efeitos da exploraçªo comercial dos recursos haliŒuticos, incluindo navios-mªe, qualquer outro
navio que exerça directamente operaçıes de pesca e os
navios que participem no transbordo;

a) «Convençªo de 1982», a Convençªo das Naçıes Unidas
sobre o Direito do Mar de 10 de Dezembro de 1982;
b) «Acordo de 1995», o Acordo relativo à aplicaçªo das disposiçıes da Convençªo das Naçıes Unidas sobre o Direito
do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, respeitantes à conservaçªo e à gestªo das populaçıes de peixes transzonais e
das populaçıes de peixes altamente migradores, de 1995;
c) «Estado costeiro», qualquer parte contratante com Æguas
sob jurisdiçªo nacional adjacentes à `rea da Convençªo;
d) «Comissªo», a Comissªo de Pescas do Atlântico Sudeste
estabelecida em conformidade com o artigo 5.o;
e) «Parte Contratante», qualquer Estado ou organizaçªo regional de integraçªo económica que tenha consentido em sujeitar-se à presente Convençªo e para o qual a Convençªo
esteja em vigor;
f)

«Medida de controlo», qualquer decisªo ou medida adoptada pela Comissªo em matØria de observaçªo, inspecçªo,
cumprimento e execuçªo em conformidade com o artigo
16.o;

g) «Organizaçªo de gestªo das pescarias», qualquer organizaçªo intergovernamental com competŒncias para adoptar
medidas regulamentares relativas aos recursos marinhos
vivos;
h) «Pesca»:
i) a procura, captura ou recolha de recursos haliŒuticos ou
qualquer tentativa efectuada para o efeito;
ii) o exercício de qualquer actividade que possa ser susceptível de resultar na localizaçªo, captura, ou recolha
de recursos haliŒuticos para quaisquer fins, incluindo a
investigaçªo científica;
iii) a colocaçªo, a procura ou a recuperaçªo de qualquer
dispositivo de agrupamento dos recursos haliŒuticos ou
equipamento associado, incluindo radiobalizas;
iv) qualquer operaçªo no mar que venha apoiar ou preparar qualquer actividade descrita na presente definiçªo,
excepto no que se refere às operaçıes de emergŒncia
relacionadas com a saœde e a segurança da tripulaçªo
ou com a segurança de um navio; ou
v) a utilizaçªo de uma aeronave relacionada com qualquer
actividade descrita na presente definiçªo, excepto no

k) «Navio de investigaçªo da pesca», qualquer navio que exerça
a pesca, como definida na alínea h), para efeitos de investigaçªo científica, incluindo os navios que exerçam actividades de investigaçªo permanentes ou os navios que exerçam habitualmente operaçıes de pesca comercial ou actividades de apoio à pesca;
l)

«Recursos haliŒuticos», os peixes, moluscos, crustÆceos e
outras espØcies sedentÆrias que evoluem na `rea da Convençªo, com exclusªo:
i) das espØcies sedentÆrias sujeitas à jurisdiçªo de pesca
dos Estados costeiros, em conformidade com o n.o 4
do artigo 77.o da Convençªo de 1982; e
ii) das espØcies altamente migradoras constantes do Anexo
I da Convençªo de 1982;

m) «Estado de pavilhªo», excepto disposiçªo contrÆria:
i) qualquer Estado de navios que sejam autorizados a arvorar pavilhªo ou
ii) qualquer organizaçªo regional de integraçªo económica
em cujo âmbito os navios tenham direito de arvorar
pavilhªo de um Estado membro dessa organizaçªo;
n) «Recursos marinhos vivos», todos os seres vivos dos ecossistemas marinhos, incluindo as aves marinhas;
o) «Organizaçªo regional de integraçªo económica», excepto
disposiçªo contrÆria, uma organizaçªo regional de integraçªo económica para a qual todos os Estados-Membros
tenham transferido competŒncias nas matØrias abrangidas
pela presente Convençªo, incluindo o poder de adoptar
decisıes vinculativas para os seus Estados Membros no
respeitante a estas questıes; e
p) «Transbordo», o descarregamento da totalidade ou de parte
dos recursos haliŒuticos mantidos a bordo de um navio de
pesca para outro navio de pesca, quer no mar ou no porto,
sem que os produtos tenham sido registados por um Estado de porto como tendo sido desembarcados.
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Artigo 2.o
Objectivo

Norte ao longo do meridiano a 30° de longitude Este atØ à
costa do Continente Africano.

O objectivo da presente Convençªo Ø assegurar a conservaçªo a
longo prazo e exploraçªo sustentÆvel dos recursos de pesca na
`rea da Convençªo atravØs da execuçªo efectiva da presente
Convençªo.
Artigo 3.o
Princípios gerais
Para efeitos de realizaçªo do objectivo da presente Convençªo,
as Partes Contratantes, se for caso disso por intermØdio da
Organizaçªo:
a) Adoptarªo medidas, com base nos melhores dados científicos, para assegurar a conservaçªo a longo prazo e exploraçªo sustentÆvel dos recursos haliŒuticos a que Ø aplicÆvel a
presente Convençªo;
b) Aplicarªo a abordagem de precauçªo, em conformidade
com o artigo 7.o;
c) Aplicarªo as disposiçıes da presente Convençªo relativas
aos recursos haliŒuticos, tendo devidamente em conta a
incidŒncia das operaçıes de pesca nas espØcies ecologicamente ligadas, nomeadamente aves marinhas, cetÆceos, focas e tartarugas marinhas;
d) Adoptarªo, sempre que necessÆrio, medidas de conservaçªo
e de gestªo das espØcies pertencentes ao mesmo ecossistema
que os recursos haliŒuticos capturados ou a eles associadas
ou deles dependentes;

Artigo 5.o
A Organizaçªo
1.
As Partes Contratantes estabelecem e acordam em manter
a Organizaçªo das Pescarias do Atlântico Sudeste, a seguir
denominada «a Organizaçªo».
2.

Artigo 4.o

A Organizaçªo incluirÆ:

a) A Comissªo;
b) O ComitØ de Cumprimento e o ComitØ Científico, que actuam a título de órgªos subsidiÆrios, e quaisquer outros
órgªos subsidiÆrios que a Comissªo possa instituir na medida do necessÆrio para a assistir na realizaçªo do objectivo
da presente Convençªo; e
c) O Secretariado.
3.
A Organizaçªo terÆ personalidade jurídica e usufruirÆ no
território de cada Parte Contratante da capacidade jurídica necessÆria para cumprir as suas funçıes e atingir os objectivos da
presente Convençªo. Os privilØgios e imunidades de que beneficiarªo a Organizaçªo e o seu pessoal no território das Partes
Contratantes serªo determinados por acordo entre a Organizaçªo e a Parte Contratante em causa.
4.
As línguas oficiais da Organizaçªo serªo o InglŒs e o
PortuguŒs.
5.

e) Velarªo por que as prÆticas de pesca e as medidas de gestªo
tenham devidamente em conta a necessidade de reduzir ao
mínimo os efeitos nocivos no conjunto dos recursos marinhos vivos; e
f) Preservarªo a biodiversidade do meio marinho.
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A sede da Organizaçªo serÆ estabelecida na Namíbia.
Artigo 6.o
A Comissªo

1.

Cada Parte Contratante serÆ membro da Comissªo.

2.
Cada membro designarÆ um representante junto da Comissªo, que poderÆ ser acompanhado por suplentes e conselheiros.

Aplicaçªo geogrÆfica
Excepto disposiçªo contrÆria, a presente Convençªo Ø aplicÆvel
na `rea da Convençªo, que abrange todas as Æguas para alØm
das Æreas sob jurisdiçªo nacional na zona delimitada por uma
linha que une os seguintes pontos ao longo de paralelos e
meridianos:
começando no limite exterior das Æguas sob jurisdiçªo nacional
num ponto a 6° de latitude Sul, em seguida para Oeste ao
longo do paralelo a 6° de latitude Sul atØ ao meridiano a 10°
de longitude Oeste, em seguida para Norte ao longo do meridiano a 10° de longitude Oeste atØ ao equador, em seguida para
Oeste ao longo do equador atØ ao meridiano a 20° de longitude Oeste, em seguida para Sul ao longo do meridiano a 20°
de longitude Oeste atØ ao paralelo a 50° de latitude Sul, em
seguida para Leste ao longo do paralelo a 50° de latitude Sul
atØ ao meridiano a 30° de longitude Este, em seguida para

3.

As funçıes da Comissªo serªo as seguintes:

a) Identificar as necessidades de conservaçªo e de gestªo;
b) Formular e adoptar medidas de conservaçªo e de gestªo;
c) Determinar totais admissíveis de capturas e/ou níveis de
esforço de pesca, atendendo à mortalidade por pesca global, incluindo a de espØcies nªo-alvo;
d) Determinar a natureza e a importância da participaçªo nas
actividades de pesca;
e) Acompanhar o estado das unidades populacionais e reunir,
analisar e divulgar as informaçıes pertinentes sobre as unidades populacionais;
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Incentivar, promover e, se for caso disso mediante acordo,
coordenar a investigaçªo científica sobre os recursos haliŒuticos na `rea da Convençªo e nas Æguas adjacentes sob
jurisdiçªo nacional;

g) Gerir as unidades populacionais com base na abordagem de
precauçªo a estabelecer em conformidade com o artigo 7.o;
h) Instituir mecanismos de cooperaçªo adequados para um
acompanhamento, controlo, vigilância e execuçªo eficazes;
i)

Adoptar medidas em matØria de controlo e de execuçªo na
`rea da Convençªo;

j)

Estabelecer medidas relativas ao exercício da pesca para fins
de investigaçªo científica;

k) Estabelecer regras relativas à recolha, à apresentaçªo e à
verificaçªo dos dados, assim como ao acesso aos mesmos
e à sua utilizaçªo;
l)

Reunir e divulgar dados estatísticos exactos e completos,
por forma a assegurar que estejam disponíveis os melhores
pareceres científicos, sem deixar de preservar a confidencialidade nos casos necessÆrios;

m) Dirigir o ComitØ de Cumprimento e o ComitØ Científico, os
outros órgªos subsidiÆrios e o Secretariado;
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e) O nível de esforço de pesca autorizado, incluindo o nœmero
de navios autorizados, assim como os respectivos tipos e
tamanhos;
f) A designaçªo das regiıes e sub-regiıes;
g) Outras medidas de regulamentaçªo das pescarias para efeitos de protecçªo das espØcies; e
h) Outras medidas que a Comissªo considere necessÆrias para
cumprir o objectivo da presente Convençªo.
9.
As medidas de conservaçªo, de gestªo e de controlo
adoptadas pela Comissªo em conformidade com a presente
Convençªo entrarªo em vigor em conformidade com o artigo
23.o.
10. Atendendo aos artigos 116.o a 119.o da Convençªo de
1982, a Comissªo pode chamar a atençªo de qualquer Estado
ou entidade que exerça a pesca que nªo seja Parte Contratante
na presente Convençªo para qualquer actividade que, na
opiniªo da Comissªo, afecte a realizaçªo do objectivo da presente Convençªo.
11.
A Comissªo chamarÆ a atençªo de todas as Partes Contratantes para quaisquer actividades que, na opiniªo da Comissªo, prejudiquem:

n) Aprovar o orçamento da Organizaçªo; e
o) Exercer quaisquer outras actividades necessÆrias para o
cumprimento da sua missªo.
4.

A Comissªo adoptarÆ o seu regulamento interno.

5.
A Comissªo adoptarÆ, em conformidade com o direito
internacional, medidas destinadas a fomentar a observância,
pelos navios arvorando pavilhªo de Partes nªo Contratantes
na presente Convençªo, das medidas acordadas pela Comissªo.
6.
Ao formular as suas decisıes, a Comissªo terÆ plenamente em conta as recomendaçıes e os pareceres do ComitØ
de Cumprimento e do ComitØ Científico. A Comissªo terÆ
plenamente em conta, nomeadamente, a unidade biológica e
outras características biológicas das unidades populacionais.
7.
A Comissªo publicarÆ as medidas de conservaçªo, de
gestªo e de controlo que tenha adoptado e estejam em vigor
e, na medida do possível, manterÆ registos das outras medidas
de conservaçªo e de gestªo em vigor na `rea da Convençªo.
8.
As medidas referidas no n.o 3 podem incluir os seguintes
elementos:
a) As quantidades de quaisquer espØcies que podem ser capturadas;

a) A realizaçªo do objectivo da presente Convençªo por uma
Parte Contratante ou o cumprimento por essa Parte Contratante das obrigaçıes que lhe incumbem por força da
presente Convençªo; ou
b) O cumprimento por essa Parte Contratante das obrigaçıes
que lhe incumbem por força da presente Convençªo.
12.
A Comissªo terÆ em conta as medidas estabelecidas por
outras organizaçıes que incidam sobre os recursos marinhos
vivos da `rea da Convençªo e procurarÆ assegurar a coerŒncia
com tais medidas, sem prejuízo do objectivo da presente Convençªo.
13. Se a Comissªo determinar que uma Parte Contratante
deixou de participar nos trabalhos da Organizaçªo, a Comissªo
consultarÆ a Parte Contratante em causa e poderÆ tomar uma
decisªo para resolver a questªo, como considerar adequado.

Artigo 7.o
Aplicaçªo da abordagem de precauçªo
1.
A Comissªo aplicarÆ amplamente a abordagem de precauçªo à conservaçªo, gestªo e exploraçªo dos recursos haliŒuticos, a fim de os proteger e preservar o meio marinho.

b) As Æreas e períodos em que pode ser exercida a pesca;
c) O tamanho e o sexo de quaisquer espØcies que podem ser
capturadas;
d) As artes e tØcnicas de pesca autorizadas;

2.
A Comissªo serÆ mais circunspecta nos casos em que as
informaçıes sªo incertas, pouco fiÆveis ou inadequadas. A falta
de informaçıes científicas adequadas nªo serÆ invocada como
motivo para adiar ou nªo tomar medidas de conservaçªo e de
gestªo.
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3.
Para efeitos de execuçªo do presente artigo, a Comissªo
inteirar-se-Æ das melhores prÆticas internacionais em matØria de
aplicaçªo da abordagem de precauçªo, incluindo do anexo II do
Acordo de 1995 e do Código de Conduta da Pesca ResponsÆvel
de 1995 da FAO.

Artigo 8.o
Sessıes da Comissªo
1.
A Comissªo convocarÆ uma sessªo anual e quaisquer
outras sessıes consideradas necessÆrias.
2.
A primeira sessªo da Comissªo realizar-se-Æ nos trŒs meses seguintes à entrada em vigor da presente Convençªo, sob
reserva de, entre as Partes Contratantes, pelo menos dois Estados exercerem actividades de pesca na `rea da Convençªo. A
primeira sessªo realizar-se-Æ, em todos os casos, nos seis meses
seguintes à entrada em vigor da presente Convençªo. O Governo da Namíbia consultarÆ as Partes Contratantes acerca da
primeira sessªo da Comissªo. A ordem de trabalhos provisória
serÆ comunicada a cada signatÆrio e Parte Contratante, o mais
tardar um mŒs antes da data da sessªo.
3.
A primeira sessªo serÆ nomeadamente dedicada, em prioridade aos custos associados à execuçªo do anexo pelo Secretariado e às medidas destinadas a assegurar o cumprimento das
missıes da Comissªo definidas no n.o 3, alíneas k) e l), do
artigo 6.o.
4.
A primeira sessªo da Comissªo realizar-se-Æ na sede da
Organizaçªo. Em seguida, as sessıes da Comissªo realizar-se-ªo
na sede, a nªo ser que a Comissªo decida de outro modo.
5.
De entre os representantes das Partes Contratantes, a Comissªo elegerÆ um Presidente e um Vice-Presidente, que serªo
designados por um período de dois anos e poderªo ser reeleitos
por um período adicional de dois anos. O primeiro Presidente
serÆ eleito na primeira sessªo da Comissªo por um período
inicial de trŒs anos. O Presidente e o Vice-Presidente nªo podem ser representantes da mesma Parte Contratante.
6.
A Comissªo adoptarÆ um regulamento interno relativo à
participaçªo, na qualidade de observadores, de representantes
de Partes nªo contratantes na presente Convençªo.
7.
A Comissªo adoptarÆ um regulamento interno relativo à
participaçªo, na qualidade de observadores, de representantes
de organizaçıes intergovernamentais.
8.
SerÆ dada aos representantes das organizaçıes nªo governamentais interessados nas unidades populacionais que evoluem na Ærea da Convençªo a oportunidade de participar nas
sessıes da Organizaçªo na qualidade de observadores, em conformidade com o regulamento adoptado pela Comissªo.
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serÆ indevidamente restritivo a este respeito e permitirÆ o
acesso, em tempo oportuno, aos registos e relatórios da Organizaçªo, sob reserva das regras processuais aplicÆveis na matØria. A Comissªo adoptarÆ o referido regulamento interno o
mais rapidamente possível.
10. As Partes Contratantes podem decidir, por consenso,
convidar representantes de Partes nªo contratantes na presente
Convençªo e de organizaçıes intergovernamentais a participar
na qualidade de observadores, na pendŒncia da adopçªo, pela
Comissªo, das regras relativas a tal participaçªo.

Artigo 9.o
ComitØ de Aplicaçªo
1.
As Partes Contratantes serªo habilitadas a designar um
representante junto do ComitØ de Aplicaçªo, que poderÆ ser
acompanhado por suplentes e conselheiros.
2.
Excepto decisªo contrÆria da Comissªo, as funçıes do
ComitØ de Aplicaçªo consistirªo em fornecer à Comissªo informaçıes, pareceres e recomendaçıes sobre a execuçªo e o
cumprimento das medidas de conservaçªo e de gestªo.
3.
No exercício das suas funçıes, o ComitØ de Aplicaçªo
executarÆ as actividades requeridas pela Comissªo e:
a) CoordenarÆ as actividades de aplicaçªo desenvolvidas por ou
em nome da Organizaçªo em matØria de cumprimento;
b) CoordenarÆ as actividades com o ComitØ Científico relativas
aos assuntos de interesse comum; e
c) ExecutarÆ as outras tarefas solicitadas pela Comissªo.
4.
O ComitØ de Aplicaçªo reunir-se-Æ sempre que a Comissªo o considere necessÆrio.
5.
O ComitØ de Aplicaçªo adoptarÆ e alterarÆ, na medida do
necessÆrio, o regulamento interno relativo à realizaçªo das suas
sessıes e ao exercício das suas funçıes. O regulamento e quaisquer suas alteraçıes serªo sujeitos à aprovaçªo da Comissªo. O
regulamento incluirÆ processos relativos à apresentaçªo dos
relatórios da minoria.
6.
O ComitØ de Aplicaçªo pode instituir, com a aprovaçªo
da Comissªo, os órgªo subsidiÆrios necessÆrios para a execuçªo
das suas funçıes.

Artigo 10.o
ComitØ Científico

9.
A Comissªo adoptarÆ um regulamento a fim de regulamentar a participaçªo desses representantes e garantir a transparŒncia das actividades da Organizaçªo. O regulamento nªo

1.
As Partes Contratantes serªo habilitadas a designar um
representante junto do ComitØ Científico, que poderÆ ser acompanhado por suplentes e conselheiros.
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2.
O ComitØ Científico pode solicitar pareceres de peritos,
nos casos necessÆrios e numa base ad hoc.
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Artigo 11.o
O Secretariado

3.
A funçªo do ComitØ Científico consistirÆ em fornecer à
Comissªo pareceres científicos e recomendaçıes para efeitos de
elaboraçªo de medidas de conservaçªo e de gestªo aplicÆveis
aos recursos haliŒuticos abrangidos pela presente Convençªo e
incentivar e promover a cooperaçªo no domínio da investigaçªo científica, a fim de melhorar os conhecimentos sobre
os recursos marinhos vivos da `rea da Convençªo.

1.
A Comissªo nomearÆ um SecretÆrio Executivo em conformidade com os processos e as regras e condiçıes que a
Comissªo determinar.

4.
No exercício das suas funçıes, o ComitØ Científico executarÆ as actividades requeridas pela Comissªo e:

3.
A Comissªo autorizarÆ o recrutamento do pessoal necessÆrio para o Secretariado e o SecretÆrio Executivo e nomearÆ,
gerirÆ e supervisionarÆ o referido pessoal, em conformidade
com o estatuto aprovado pela Comissªo.

a) RealizarÆ consultas e acçıes de cooperaçªo e incentivarÆ a
recolha, a anÆlise e a troca de informaçıes relativas aos
recursos marinhos vivos da `rea da Convençªo;
b) EstabelecerÆ os critØrios e os mØtodos a utilizar para a
determinaçªo das medidas de conservaçªo e de gestªo;
c) AvaliarÆ o estado e a evoluçªo dos recursos marinhos vivos
em causa;
d) AnalisarÆ os dados sobre os efeitos directos e indirectos da
pesca e das outras actividades humanas nos recursos haliŒuticos;
e) AvaliarÆ os efeitos potenciais das alteraçıes propostas relativas aos mØtodos ou níveis de pesca e das medidas de
conservaçªo e de gestªo propostas; e

2.
O mandato do SecretÆrio Executivo tem uma duraçªo de
quatro anos e pode ser renovado por um período adicional nªo
superior a quatro anos.

4.
O SecretÆrio Executivo e o Secretariado executarªo as
funçıes neles delegadas pela Comissªo.

Artigo 12.o
Financiamento e orçamento
1.
Aquando de cada sessªo anual, a Comissªo adoptarÆ o
orçamento da Organizaçªo. Ao determinar a verba orçamental,
a Comissªo terÆ devidamente em conta o princípio da relaçªo
custo/eficÆcia.
2.
SerÆ preparado pelo SecretÆrio Executivo e apresentado às
Partes Contratantes, pelo menos sessenta dias antes da sessªo
anual da Comissªo, um projecto de orçamento da Organizaçªo
para o exercício seguinte.

5.
No exercício das suas funçıes, o ComitØ Científico procurarÆ tomar em consideraçªo os trabalhos de outras organizaçıes de gestªo das pescarias, assim como de outros órgªos
tØcnicos e científicos.

3.
Cada Parte Contratante contribuirÆ para o orçamento. A
contribuiçªo das Partes Contratantes Ø composta por uma cotizaçªo de base fixa e uma cotizaçªo calculada com base nas
quantidades totais de capturas de espØcies abrangidas pela Convençªo, realizadas na `rea da Convençªo. A Comissªo adopta e
altera a proporçªo em que sªo aplicadas estas contribuiçıes,
atendendo à situaçªo económica de cada Parte Contratante. No
respeitante às Partes Contratantes com território adjacente à
`rea da Convençªo, serÆ tida em conta a situaçªo económica
dessa parte de território.

6.
A primeira sessªo do ComitØ Científico realizar-se-Æ nos
trŒs meses seguintes à primeira sessªo da Comissªo.

4.
Nos trŒs primeiros anos seguintes à entrada em vigor da
Convençªo, ou num período mais curto determinado pela Comissªo, a contribuiçªo de cada Parte Contratante serÆ idŒntica.

f) TransmitirÆ à Comissªo, a pedido desta ou por sua própria
iniciativa, relatórios e recomendaçıes respeitantes às medidas de conservaçªo e de gestªo.

7.
O ComitØ Científico adoptarÆ e alterarÆ, na medida do
necessÆrio, o regulamento interno relativo à realizaçªo das
suas sessıes e ao exercício das suas funçıes. O regulamento
e quaisquer suas alteraçıes serªo sujeitos à aprovaçªo da Comissªo. O regulamento incluirÆ processos relativos à apresentaçªo dos relatórios da minoria.
8.
O ComitØ Científico pode instituir, com a aprovaçªo da
Comissªo, os órgªos subsidiÆrios necessÆrios para a execuçªo
das suas funçıes.

5.
A Comissªo pode solicitar e aceitar contribuiçıes financeiras ou outras formas de ajuda por parte de organizaçıes,
particulares ou outras fontes para fins relacionados com o
cumprimento das suas funçıes.
6.
As actividades financeiras da Organizaçªo, incluindo a
proporçªo das contribuiçıes referidas no n.o 3, serªo regidas
pelo Regulamento Financeiro adoptado pela Comissªo e sujeitas a uma auditoria anual por auditores independentes designados pela Comissªo.
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7.
Cada Parte Contratante suporta as suas próprias despesas
decorrentes da participaçªo nas reuniıes dos órgªos da Organizaçªo.
8.
Excepto decisªo contrÆria da Comissªo, qualquer Parte
Contratante que tenha pagamentos em atraso para com a Comissªo desde hÆ mais de dois anos:
a) Nªo participarÆ na adopçªo de quaisquer decisıes pela Comissªo; e
b) Nªo poderÆ notificar a sua nªo aceitaçªo de quaisquer medidas adoptadas pela Comissªo atØ ter pago todas os montantes devidos à Organizaçªo.
Artigo 13.o
Obrigaçıes das Partes Contratantes
1.
Relativamente às suas actividades na `rea da Convençªo,
as Partes Contratantes:
a) Recolherªo e trocarªo os dados científicos, tØcnicos e estatísticos respeitantes aos recursos haliŒuticos abrangidos pela
presente Convençªo;
b) Velarªo por que os dados sejam suficientemente pormenorizados por forma a facilitar a avaliaçªo precisa das unidades populacionais e sejam comunicados atempadamente
para corresponder às necessidades da Comissªo;
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com o direito internacional, a fim de assegurar a eficÆcia das
medidas adoptadas pela Comissªo.
5.
As Partes Contratantes apresentarªo à Comissªo uma declaraçªo anual das medidas de aplicaçªo e de cumprimento,
incluindo a imposiçªo de sançıes por qualquer infracçªo cometida, que tenham tomado em conformidade com o presente
artigo.
6. a) Sem prejuízo da primazia da responsabilidade do Estado
de pavilhªo, as Partes Contratantes tomarªo medidas ou
cooperarªo, o mais possível, por forma a assegurar que
os seus nacionais que pescam na `rea da Convençªo e as
suas empresas cumpram o disposto na presente Convençªo. As Partes Contratantes informarªo regularmente
a Comissªo das medidas tomadas a esse respeito.
b) As possibilidades de pesca atribuídas pela Comissªo às
Partes Contratantes beneficiarªo exclusivamente os navios que arvorem pavilhªo das Partes Contratantes.
7.
Os Estados Costeiros informarªo regularmente a Organizaçªo das medidas que tenham adoptado aplicÆveis aos recursos haliŒuticos que evoluem nas Æguas sob sua jurisdiçªo nacional adjacentes à `rea da Convençªo.
8.
As Partes Contratantes cumprirªo de boa fØ as obrigaçıes
assumidas por força da presente Convençªo e exercerªo os
direitos reconhecidos na presente Convençªo por forma a
nªo cometer abusos de direito.

c) Tomarªo as medidas adequadas para verificar a exactidªo
dos referidos dados;
Artigo 14.o
d) Comunicarªo todos os anos à Organizaçªo esses dados estatísticos, biológicos e outros dados e informaçıes que a
Comissªo possa solicitar;
e) Fornecerªo à Organizaçªo, de acordo com as regras e a
frequŒncia requeridas pela Comissªo, informaçıes sobre as
suas actividades de pesca, incluindo as zonas de pesca e os
navios de pesca, a fim de facilitar a compilaçªo de estatísticas fiÆveis sobre as capturas e o esforço de pesca; e
f) Fornecerªo à Comissªo, de acordo com a frequŒncia por ela
requerida, informaçıes sobre as disposiçıes tomadas para
executar as medidas de conservaçªo e de gestªo adoptadas
pela Comissªo.
2.
Os Estados costeiros comunicarªo à Organizaçªo, no respeitante às actividades exercidas na sua Ærea de jurisdiçªo nacional relativas a unidades populacionais de peixes transzonais,
os dados requeridos em conformidade com o n.o 1.
3.
As Partes Contratantes executarªo rapidamente a presente
Convençªo, assim como qualquer medida de conservaçªo e de
gestªo ou outras medidas ou questıes que venham a ser acordadas pela Comissªo.
4.
As Partes Contratantes tomarªo as medidas adequadas,
em conformidade com as medidas adoptadas pela Comissªo e

Obrigaçıes dos Estados de Pavilhªo
1.
As Partes Contratantes adoptarªo todas as medidas necessÆrias para assegurar que os navios arvorando seu pavilhªo
cumprem as medidas de conservaçªo e gestªo e as medidas
de controlo adoptadas pela Comissªo e nªo exercem actividades prejudiciais para a eficÆcia dessas medidas.
2.
As Partes Contratantes só autorizarªo a utilizaçªo de navios arvorando seu pavilhªo para actividades de pesca na `rea
da Convençªo se estiverem efectivamente em posiçªo de exercer as suas responsabilidades em relaçªo a esses navios nos
termos da presente Convençªo.
3.
Cada Parte Contratante tomarÆ, no respeitante aos navios
arvorando seu pavilhªo, medidas adequadas que estejam em
conformidade com as medidas adoptadas pela Comissªo e
que lhes dŒem cumprimento e tenham em conta as prÆticas
internacionais existentes. As medidas devem incluir, nomeadamente:
a) Medidas destinadas a assegurar que o Estado de Pavilhªo
investigue imediatamente e estabeleça um relatório completo sobre as acçıes tomadas na sequŒncia de uma presumível infracçªo às medidas adoptadas pela Comissªo por
um navio arvorando seu pavilhªo;
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b) O controlo desses navios na `rea da Convençªo atravØs de
autorizaçıes de pesca;
c) A criaçªo de um registo nacional dos navios de pesca autorizados a pescar na `rea da Convençªo e disposiçıes
relativas à comunicaçªo regular dessas informaçıes à Comissªo;
d) Requisitos em matØria de marcaçªo dos navios de pesca e
das artes de pesca para efeitos de identificaçªo;
e) Requisitos em matØria de registo e comunicaçªo atempada
da posiçªo dos navios, das capturas de espØcies-alvo e nªo
alvo, das capturas desembarcadas, das capturas transbordadas, do esforço de pesca e de outros dados pertinentes
relativos à pesca;
f) A regulamentaçªo das operaçıes de transbordo por forma a
assegurar que nªo seja prejudicada a eficÆcia das medidas de
conservaçªo e de gestªo;
g) Medidas que permitam o acesso de observadores das outras
Partes Contratantes, para o exercício das funçıes acordadas
pela Comissªo; e
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tratantes na presente Convençªo, sempre que tenha sido estabelecido que as capturas de uma unidade populacional abrangida pela presente Convençªo foram realizadas de forma prejudicial para a eficÆcia das medidas de conservaçªo e de gestªo
adoptadas pela Comissªo.

4.
Sempre que considerem que o navio de uma Parte Contratante cometeu uma infracçªo a uma medida de conservaçªo
e gestªo ou de controlo adoptada pela Comissªo, os Estados de
porto chamarªo a atençªo do Estado de pavilhªo interessado e,
se for caso disso, da Comissªo para esse facto. O Estado de
porto fornecerÆ ao Estado de pavilhªo e à Comissªo todos os
documentos pertinentes na matØria, incluindo qualquer eventual relatório de inspecçªo. Nesses casos, o Estado de pavilhªo
comunicarÆ à Comissªo o pormenor das acçıes que tenha
tomado a esse respeito.

5.
Nenhuma disposiçªo do presente artigo afecta o exercício
pelos Estados da sua soberania nos portos situados no seu
território, em conformidade com o direito internacional.

6.
Todas as medidas tomadas ao abrigo do presente artigo
estarªo em conformidade com o direito internacional.

Artigo 16.o
h) Medidas relativas à obrigaçªo de utilizar um sistema de
localizaçªo por satØlite, como acordado pela Comissªo.
4.
Cada Parte Contratante velarÆ por que os navios arvorando seu pavilhªo nªo prejudiquem as medidas acordadas
pela Comissªo, devido à pesca ilegal, nas Æreas adjacente à
`rea da Convençªo, de unidades populacionais que evoluem
na `rea da Convençªo e na Ærea adjacente em causa.

Artigo 15.o
Obrigaçıes e medidas tomadas pelos Estados de porto
1.
As medidas tomadas por um Estado de porto em conformidade com a presente Convençªo terªo plenamente em conta
o direito e a obrigaçªo dos Estados de porto de tomar medidas,
em conformidade com o direito internacional, para promover a
eficÆcia das medidas de conservaçªo e de gestªo sub-regionais,
regionais e globais.
2.
Em conformidade com as medidas decididas pela Comissªo, cada Parte Contratante inspecciona, nomeadamente,
os documentos, as artes de pesca e as capturas a bordo dos
navios de pesca, sempre que esses navios se encontrem voluntariamente nos seus portos ou nos seus terminais no mar.
3.
Em conformidade com as medidas acordadas pela Comissªo, cada Parte Contratante adoptarÆ disposiçıes conformes
com o direito internacional para proibir os desembarques e
transbordos por navios arvorando pavilhªo de Partes nªo con-

Observaçªo, inspecçªo, cumprimento e execuçªo
1.
As Partes Contratantes, por intermØdio da Comissªo, estabelecerªo um regime de observaçªo, inspecçªo, cumprimento
e execuçªo (a seguir denominado «o Regime»), a fim de reforçar
a eficÆcia do exercício, pelas Partes Contratantes, das responsabilidades que incumbem aos Estados de pavilhªo no respeitante
aos navios de pesca e aos navios de investigaçªo da pesca
arvorando seu pavilhªo na `rea da Convençªo. O principal
objectivo do Regime Ø garantir que as Partes Contratantes cumpram efectivamente as obrigaçıes que lhes incumbem por força
da presente Convençªo e, se for caso disso, por força do
Acordo de 1995, a fim de assegurar o cumprimento das medidas de conservaçªo e de gestªo acordadas pela Comissªo.

2.
Ao instituir o Regime, a Comissªo orientar-se-Æ, nomeadamente, pelos seguintes princípios:

a) Promoçªo da cooperaçªo entre as Partes Contratantes, a fim
de garantir a execuçªo eficaz do Regime;

b) Imparcialidade e carÆcter nªo discriminatório do Regime;

c) Verificaçªo do cumprimento das medidas de conservaçªo e
de gestªo adoptadas pela Comissªo; e

d) Reacçªo rÆpida às comunicaçıes de infracçıes às medidas
acordadas pela Comissªo.
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3.
Para efeitos de aplicaçªo destes princípios, o Regime incluirÆ, nomeadamente, os seguintes elementos:

questªo de saber se se trata de uma questªo de fundo serÆ
tratada, ela própria, como uma questªo de fundo.

a) Medidas de controlo, incluindo a autorizaçªo de pescar, a
marcaçªo dos navios e das artes de pesca, o registo das
actividades de pesca e a comunicaçªo quase em tempo
real das deslocaçıes e actividades dos navios atravØs de
meios como a localizaçªo por satØlite;

2.
As decisıes sobre questıes diferentes das referidas no
n.o 1 serªo tomadas por simples maioria das Partes Contratantes presentes que participam na votaçªo.

b) Um programa de inspecçªo, no mar e nos portos, que
inclua processos de subida a bordo e inspecçªo dos navios,
numa base recíproca;
c) Um programa de observaçªo baseado em normas comuns
em matØria de realizaçªo das observaçıes, incluindo, nomeadamente, disposiçıes relativas à colocaçªo, por uma
Parte Contratante, de observadores nos navios arvorando
pavilhªo de outra Parte Contratante, com o consentimento
desta œltima; um nível de cobertura adequado às vÆrias
dimensıes e tipos de navios de pesca e navios de investigaçªo da pesca; medidas relativas à comunicaçªo pelos observadores das informaçıes relativas às presumíveis infracçıes às medidas de conservaçªo e de gestªo, atendendo à
necessidade de assegurar a segurança dos observadores; e
d) Processos relativos ao seguimento a dar às infracçıes detectadas ao abrigo do Regime, incluindo normas de investigaçªo, processos relativos ao estabelecimento de relatórios,
notificaçªo dos processos instaurados e sançıes e outras
medidas de execuçªo.
4.

O Regime terÆ carÆcter multilateral e integrado.

5.
Com vista a reforçar a eficÆcia do exercício pelas Partes
Contratantes das responsabilidades que incumbem aos Estados
de pavilhªo no respeitante aos navios de pesca e navios de
investigaçªo da pesca arvorando seu pavilhªo na `rea da Convençªo, os convØnios provisórios constantes do anexo, que
formam parte integrante da presente Convençªo, serªo aplicÆveis a partir da entrada em vigor da presente Convençªo e
permanecerªo em vigor atØ à instituiçªo do Regime ou atØ
que a Comissªo decide de outro modo.
6.
Se, nos dois anos seguintes à entrada em vigor da presente Convençªo, nªo tiver instituído o Regime, a Comissªo, a
pedido de qualquer Parte Contratante, prestarÆ urgentemente
atençªo à adopçªo dos processos de subida a bordo e de inspecçªo, por forma a reforçar a eficÆcia do cumprimento pelas
Partes Contratantes das obrigaçıes que lhes incumbem por
força da presente Convençªo e, se for caso disso, por força
do Acordo de 1995. Para o efeito, poderÆ ser convocada
uma sessªo extraordinÆria da Comissªo.

Artigo 17.o
Tomada de decisıes
1.
As decisıes da Comissªo sobre questıes de fundo serªo
tomadas por consenso das Partes Contratantes presentes. A

3.
No respeitante às decisıes tomadas ao abrigo da presente
Convençªo, as organizaçıes regionais de integraçªo económica
dispıem apenas de um voto.

Artigo 18.o
Cooperaçªo com outras organizaçıes
1.
Se for caso disso, a Organizaçªo cooperarÆ com a Organizaçªo das Naçıes Unidas para a Alimentaçªo e a Agricultura
e com outros organismos e organizaçıes especializados em
assuntos de interesse comum.

2.
A Organizaçªo procurarÆ estabelecer relaçıes de trabalho
com outras organizaçıes intergovernamentais que possam contribuir para os seus trabalhos e tenham interesse em assegurar
a conservaçªo a longo prazo e a utilizaçªo sustentÆvel dos
recursos marinhos vivos na `rea da Convençªo.

3.
A Comissªo pode concluir acordos com as organizaçıes
referidas no presente artigo e, se for caso disso, com outras
organizaçıes. A Comissªo pode convidar essas organizaçıes a
destacar observadores para assistirem às suas sessıes ou às
sessıes de quaisquer órgªos subsidiÆrios da Organizaçªo.

4.
Para efeitos de aplicaçªo dos artigos 2.o e 3.o da presente
Convençªo aos recursos haliŒuticos, a Organizaçªo cooperarÆ
com outras organizaçıes de gestªo das pescarias interessadas e
terÆ em conta as suas medidas de conservaçªo e de gestªo
aplicÆveis na regiªo.

Artigo 19.o
Compatibilidade das medidas de conservaçªo e de gestªo
1.
As Partes Contratantes reconhecem a necessidade de assegurar a compatibilidade das medidas de conservaçªo e de
gestªo adoptadas relativamente às unidades populacionais no
alto mar e nas Æreas sob jurisdiçªo nacional. Para o efeito, as
Partes Contratantes tŒm o dever de cooperar para estabelecer
medidas compatíveis relativas aos recursos haliŒuticos que evoluem na `rea da Convençªo e nas Æreas sob jurisdiçªo de
qualquer Parte Contratante. A Parte Contratante interessada e
a Comissªo promoverªo em consequŒncia a compatibilidade
dessas medidas. A compatibilidade serÆ assegurada de forma
a nªo prejudicar as medidas estabelecidas em conformidade
com os artigos 61.o e 119.o da Convençªo de 1982.
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2.
Para efeitos do n.o 1, os Estados costeiros e a Comissªo
estabelecerªo e adoptarªo normas aplicÆveis à comunicaçªo e à
troca de dados sobre a pesca das unidades populacionais em
causa, assim como dados estatísticos sobre a situaçªo das unidades populacionais.
3.
As Partes Contratantes manterªo a Comissªo informada
das medidas e decisıes que adoptarem em conformidade com o
presente artigo.

Artigo 20.o
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b) Atribuir quantidades a capturar para efeitos de exploraçªo e
investigaçªo científica; e
c) Se necessÆrio, reservar possibilidades de pesca a Partes nªo
contratantes na presente Convençªo.
3.
Em conformidade com as regras acordadas, a Comissªo
reexaminarÆ a repartiçªo das quotas, as limitaçıes do esforço
de pesca e a participaçªo das Partes Contratantes nas possibilidades de pesca, atendendo às informaçıes, pareceres e recomendaçıes sobre a execuçªo e o cumprimento das medidas de
conservaçªo e de gestªo pelas Partes Contratantes.

Possibilidades de pesca
1.
Ao determinar a natureza e a extensªo dos direitos de
participaçªo nas possibilidades de pesca, a Comissªo terÆ nomeadamente em conta:

Artigo 21.o
Reconhecimento das necessidades especiais dos Estados
em desenvolvimento da regiªo

a) A situaçªo dos recursos haliŒuticos, incluindo a de outros
recursos marinhos vivos, e os níveis de esforço de pesca
exercidos, atendendo aos pareceres e recomendaçıes do
ComitØ Científico;

1.
As Partes Contratantes reconhecerªo plenamente as necessidades especiais dos Estados em desenvolvimento da regiªo
no respeitante à conservaçªo e à gestªo dos recursos haliŒuticos e ao desenvolvimento desses recursos.

b) Os interesses respectivos, os padrıes de pesca antigos e
actuais, incluindo as capturas e as prÆticas exercidas na
`rea da Convençªo;

2.
Ao levar a efeito o dever de cooperar no estabelecimento
de medidas de conservaçªo e de gestªo das unidades populacionais abrangidas pela presente Convençªo, as Partes Contratantes terªo em conta as necessidades desses Estados em desenvolvimento, nomeadamente:

c) O estado de desenvolvimento de uma pescaria;
d) Os interesses dos Estados em desenvolvimento em cujas
Æreas de jurisdiçªo nacional as unidades populacionais tambØm evoluem;

a) A vulnerabilidade dos Estados em desenvolvimento da
regiªo que sªo dependentes da exploraçªo dos recursos marinhos vivos, incluindo para satisfazer as necessidades alimentares das suas populaçıes ou partes das suas populaçıes;

e) Os esforços desenvolvidos para a conservaçªo e a gestªo dos
recursos haliŒuticos na `rea da Convençªo, incluindo a
comunicaçªo de informaçıes, a realizaçªo de investigaçıes
e as medidas tomadas para estabelecer mecanismos de cooperaçªo para um acompanhamento, controlo, vigilância e
execuçªo eficazes;

b) A necessidade de evitar incidŒncias negativas na pesca de
subsistŒncia, na pequena pesca e na pesca artesanal e de
assegurar o acesso dos pescadores e das mulheres a este
tipo de pesca; e

f) A participaçªo no desenvolvimento de pescarias novas ou
exploratórias, atendendo aos princípios enunciados no n.o 6
do artigo 6.o do Acordo de 1995;

c) A necessidade de assegurar que estas medidas nªo resultem
na transferŒncia, directa ou indirecta, de uma parte desproporcionada do esforço de conservaçªo para os Estados em
desenvolvimento da regiªo.

g) As necessidades das comunidades de pesca locais essencialmente dependentes da pesca das unidades populacionais do
Atlântico Sudeste; e

3.
As Partes Contratantes cooperarªo, por intermØdio da
Comissªo e de outras organizaçıes sub-regionais ou regionais
que participam na gestªo dos recursos haliŒuticos:

h) As necessidades dos Estados costeiros cujas economias sªo
essencialmente dependentes da exploraçªo dos recursos haliŒuticos.

a) Para melhorar a capacidade de os Estados em desenvolvimento da regiªo conservarem e gerirem os recursos haliŒuticos e desenvolverem as suas próprias pescarias destes recursos; e

2.
Para efeitos de aplicaçªo do n.o 1, a Comissªo pode nomeadamente:
a) Repartir quotas anuais ou limitar o esforço de pesca das
Partes Contratantes;

b) Para prestar assistŒncia aos Estados em desenvolvimento da
regiªo susceptíveis de pescar recursos haliŒuticos, a fim de
lhes permitir participar na pesca desses recursos, incluindo
facilitando-lhes o acesso em conformidade com a presente
Convençªo.
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4.
A Cooperaçªo com os Estados em desenvolvimento da
regiªo para os fins expostos no presente artigo incluirÆ uma
ajuda financeira, uma ajuda em matØria de desenvolvimento
dos recursos humanos, uma assistŒncia tØcnica, transferŒncias
de tecnologia e actividades dirigidas especificamente para:
a) A melhoria da conservaçªo e da gestªo dos recursos haliŒuticos abrangidos pela presente Convençªo atravØs da recolha, comunicaçªo, verificaçªo, troca e anÆlise dos dados
relativos à pesca e informaçıes conexas;
b) A avaliaçªo das unidades populacionais e a investigaçªo
científica; e
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gestªo, por forma a que essas medidas sejam, de facto, aplicadas da forma mais extensa possível às actividades de pesca na
`rea da Convençªo. Essas entidades de pesca beneficiarªo da
participaçªo nas pescarias proporcionalmente ao compromisso
que tenham assumido no sentido de respeitar as medidas de
conservaçªo e de gestªo das unidades populacionais em causa.
5.
A Comissªo pode convidar Partes nªo contratantes na
presente Convençªo a destacar observadores para assistirem
às suas sessıes ou às sessıes de quaisquer órgªos subsidiÆrios
da Organizaçªo.

Artigo 23.o
Execuçªo

c) O acompanhamento, o controlo, a vigilância, o cumprimento e a execuçªo, incluindo a formaçªo e o reforço das
capacidades ao nível local, a elaboraçªo e o financiamento
de programas de observaçªo nacionais e regionais e o
acesso à tecnologia e equipamento.

Artigo 22.o
Partes nªo contratantes na presente Convençªo
1.
As Partes Contratantes solicitarªo, quer directamente quer
por intermØdio da Comissªo, às Partes nªo contratantes na
presente Convençªo cujos navios pesquem na `rea da Convençªo que cooperem plenamente com a Organizaçªo, quer
ao aderir à Convençªo quer ao acordar em aplicar as medidas
de conservaçªo e de gestªo adoptadas pela Comissªo com vista
a assegurar que as referidas medidas sejam aplicadas a todas as
actividades de pesca na `rea da Convençªo. As Partes nªo
contratantes na presente Convençªo beneficiarªo da participaçªo nas pescarias proporcionalmente ao compromisso que
tenham assumido no sentido de respeitar as medidas de conservaçªo e de gestªo das unidades populacionais em causa.
2.
As Partes Contratantes podem trocar informaçıes entre si
ou por intermØdio da Comissªo e informarªo a Comissªo das
actividades dos navios de pesca arvorando pavilhªo de Partes
nªo contratantes na presente Convençªo que exerçam operaçıes de pesca na `rea da Convençªo e de quaisquer acçıes
adoptadas em resposta às actividades de pesca das Partes nªo
contratantes na presente Convençªo. A Comissªo comunicarÆ
essas informaçıes às outras organizaçıes e convØnios regionais
ou sub-regionais interessados.

1.
As medidas de conservaçªo, de gestªo e de controlo
adoptadas pela Comissªo tornar-se-ªo vinculativas para as Partes Contratantes do seguinte modo:
a) O SecretÆrio Executivo notificarÆ, o mais rapidamente possível, por escrito todas as Partes Contratantes dessa medida
na sequŒncia da sua adopçªo pela Comissªo;
b) A medida tornar-se-Æ vinculativa para todas as Partes Contratantes sessenta dias após notificaçªo pelo Secretariado da
adopçªo da medida pela Comissªo, em conformidade com a
alínea a), excepto disposiçªo contrÆria na medida.
c) Se uma Parte Contratante, no prazo de sessenta dias seguintes à notificaçªo prevista na alínea a), notificar a Comissªo
de que nªo estÆ em posiçªo de aceitar a medida, esta œltima
nªo serÆ vinculativa para a Parte Contratante em causa, na
medida indicada; contudo, excepto decisªo contrÆria da Comissªo, a medida de conservaçªo manterÆ o seu carÆcter
vinculativo para todas as outras Partes Contratantes;
d) Qualquer Parte Contratante que proceda à notificaçªo prevista na alínea c) exporÆ, ao mesmo tempo, por escrito os
motivos da notificaçªo e, se for caso disso, as suas propostas
quanto a medidas alternativas que pretender aplicar. O documento que contØm os motivos especificarÆ, nomeadamente, se o motivo da notificaçªo reside no facto de:
i) A Parte Contratante considerar que a medida nªo Ø
coerente com as disposiçıes da presente Convençªo;
ii) A Parte Contratante nªo poder, na prÆtica, dar cumprimento à medida;

3.
As Partes Contratantes podem, quer directamente quer
por intermØdio da Comissªo, tomar medidas, em conformidade
com o direito internacional, que considerem necessÆrias e adequadas para impedir que os navios de pesca das Partes nªo
contratantes na presente Convençªo exerçam actividades de
pesca prejudiciais para a eficÆcia das medidas de conservaçªo
e de gestªo adoptadas pela Comissªo.

iii) A medida estabelecer uma discriminaçªo injustificada de
direito ou de facto relativamente à Parte Contratante; ou

4.
As Partes Contratantes solicitarªo, individual ou colectivamente, às entidades de pesca que disponham de navios de
pesca na `rea da Convençªo que cooperem plenamente com a
Organizaçªo na execuçªo das medidas de conservaçªo e de

e) O SecretÆrio Executivo comunicarÆ rapidamente a todas as
Partes Contratantes os pormenores relativos a qualquer notificaçªo ou explicaçªo recebida em conformidade com as
alíneas c) e d);

iv) Serem aplicÆveis outras circunstâncias especiais;
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f) Sempre que uma Parte Contratante recorrer ao processo
descrito nas alíneas c) e d), a Comissªo reunir-se-Æ a pedido
de qualquer outra Parte Contratante, a fim de reexaminar a
medida. Aquando dessa sessªo e nos trinta dias seguintes à
sessªo, qualquer Parte Contratante terÆ o direito de notificar
a Comissªo de que deixou de poder aceitar a medida, em
cujo caso a medida deixarÆ de ser vinculativa para essa Parte
Contratante; e

nªo estejam em posiçªo de resolver o litígio entre elas, estas
podem submeter o litígio a um painel de peritos ad hoc instituído em conformidade com os processos adoptados pela
Comissªo na sua primeira sessªo. O painel consultarÆ as Partes
Contratantes interessadas e procurarÆ resolver o litígio rapidamente sem recorrer a processos obrigatórios de resoluçªo dos
litígios.

g) Na pendŒncia das conclusıes da sessªo de reexame convocada nos termos da alínea f), qualquer Parte Contratante
pode solicitar que um painel de peritos ad hoc instituído
em conformidade com o artigo 24.o emita recomendaçıes
acerca da aplicaçªo de medidas provisórias, na sequŒncia do
recurso ao processo descrito nas alíneas c) e d), que possam
revelar-se necessÆrias no respeitante à medida a reexaminar.
Sob reserva do n.o 3, essas medidas provisórias serªo vinculativas para todas as Partes Contratantes sempre que estas
[com excepçªo das que indicaram que nªo estªo em posiçªo
de aceitar a medida nos termos das alíneas c) e d)] acordarem que a falta dessas medidas prejudicarÆ a sustentabilidade a longo prazo das unidades populacionais abrangidas
pela presente Convençªo.

4.
Sempre que um litígio nªo seja submetido a um processo
de resoluçªo num prazo razoÆvel a seguir às consultas referidas
no n.o 2 ou sempre que o recurso a um dos outros meios
referidos no presente artigo nªo tenha permitido resolvŒ-lo
num prazo razoÆvel, o referido litígio serÆ objecto, a pedido
de uma das Partes em causa, de uma decisªo vinculativa em
conformidade com os processos de resoluçªo dos litígios estabelecidos na Parte XV da Convençªo de 1982 ou, nos casos em
que o litígio diz respeito a uma ou vÆrias unidades populacionais transzonais, com o disposto na Parte VIII do Acordo de
1995. As partes pertinentes da Convençªo de 1982 e do
Acordo de 1995 sªo aplicÆveis independentemente de as Partes
em litígio serem ou nªo Partes nesses instrumentos.

2.
Qualquer Parte Contratante que recorra ao processo descrito no n.o 1 pode, em qualquer momento, retirar a sua
notificaçªo de nªo aceitaçªo e passar a submeter-se à medida
imediatamente, se esta œltima jÆ estiver em vigor, ou no momento da sua entrada em vigor em conformidade com o presente artigo.

5.
As cortes, tribunais ou painØis a quem tenha sido submetido qualquer litígio ao abrigo do presente artigo aplicarªo
as disposiçıes pertinentes da presente Convençªo, da Convençªo de 1982, do Acordo de 1995, assim como as normas
geralmente aceites em matØria de conservaçªo e de gestªo dos
recursos marinhos vivos e outras regras do direito internacional, compatíveis com a Convençªo de 1982 e com o Acordo de
1995, com vista a assegurar a conservaçªo das unidades populacionais de peixes em causa.

3.
O presente artigo nªo prejudica o direito de qualquer
Parte Contratante recorrer aos processos de resoluçªo dos litígios estabelecidos no artigo 24.o no respeitante aos litígios
relativos à interpretaçªo ou à aplicaçªo da presente Convençªo,
no caso de terem sido esgotados todos os outros meios possíveis de resolver o litígio, incluindo os processos enunciados no
presente artigo.

Artigo 24.o
Resoluçªo dos litígios
1.
As Partes Contratantes cooperarªo com vista a evitar litígios.

2.
Se surgir qualquer litígio entre duas Partes Contratantes
ou mais relativo à interpretaçªo ou execuçªo da presente Convençªo, as Partes Contratantes em causa consultar-se-ªo com
vista a resolver o litígio ou a que este seja resolvido por negociaçªo, inquØrito, mediaçªo, conciliaçªo, arbitragem, resoluçªo judicial ou outros meios pacíficos da sua escolha.

3.
Nos casos em que o litígio entre duas Partes Contratantes
ou mais seja de natureza tØcnica e que as Partes Contratantes

Artigo 25.o
Assinatura, ratificaçªo, aceitaçªo e aprovaçªo
1.
A presente Convençªo estÆ aberta à assinatura em 20 de
Abril de 2001, em Windhoek, Namíbia, e, em seguida, na sede
da Organizaçªo das Naçıes Unidas para a Alimentaçªo e a
Agricultura, durante um ano a contar da sua adopçªo, em
[data], por todos os Estados e organizaçıes regionais de integraçªo económica que participam na ConferŒncia sobre a Organizaçªo das Pescarias do Atlântico Sudeste, realizada em
20 de Abril de 2001 e por todos os Estados e organizaçıes
regionais de integraçªo económica cujos navios exerçam ou
tenham exercido, na `rea da Convençªo, a pesca dos recursos
haliŒuticos abrangidos pela presente Convençªo, nos quatro
anos que antecederam a adopçªo da presente Convençªo.

2.
A presente Convençªo estÆ sujeita à ratificaçªo, aceitaçªo
ou aprovaçªo pelos Estados e organizaçıes regionais de integraçªo económica referidos no n.o 1. Os instrumentos de ratificaçªo, aceitaçªo ou aprovaçªo serªo depositados junto do
Director-Geral da Organizaçªo das Naçıes Unidas para a Alimentaçªo e a Agricultura, a seguir designado «o DepositÆrio».
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Artigo 26.o
Adesªo
1.
A presente Convençªo estÆ aberta à adesªo dos Estados
costeiros e de todos os outros Estados e organizaçıes regionais
de integraçªo económica cujos navios exerçam a pesca, na
`rea da Convençªo, de recursos haliŒuticos abrangidos pela
presente Convençªo.
2.
A presente Convençªo estÆ aberta à adesªo de organizaçıes regionais de integraçªo económica que, de entre os seus
Estados Membros, tenham um ou mais Estados que tenham
transferido, na totalidade ou em parte, a sua competŒncia em
assuntos abrangidos pela presente Convençªo, com excepçªo
das organizaçıes regionais de integraçªo económica que possam ser Partes Contratantes nos termos do artigo 25.o. A
adesªo das organizaçıes regionais de integraçªo económica
serÆ objecto de consultas na Comissªo quanto às condiçıes
de participaçªo nos trabalhos da Comissªo.
3.
Os instrumentos de adesªo serªo depositados junto do
DepositÆrio. As adesıes recebidas pelo depositÆrio antes da
data de entrada em vigor da presente Convençªo produzem
efeitos trinta dias após a data de entrada em vigor da presente
Convençªo.
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Convençªo aquando da sua aplicaçªo a esse Estado ou organizaçªo regional de integraçªo económica.

Artigo 30.o
Relaçªo com outros acordos
A presente Convençªo nªo afecta os direitos e obrigaçıes das
Partes Contratantes decorrentes da Convençªo de 1982 e de
outros acordos compatíveis com a Convençªo de 1982 e que
nªo prejudiquem o usufruto por outras Partes Contratantes dos
seus direitos ou o cumprimento das obrigaçıes que lhes incumbem por força da presente Convençªo.

Artigo 31.o
Pretensıes no domínio marítimo
Nenhuma disposiçªo da presente Convençªo constituirÆ reconhecimento das pretensıes ou posiçıes das Partes Contratantes
respeitantes ao estatuto legal e extensªo das Æguas e zonas
pretendidas por qualquer Parte Contratante em causa.

Artigo 32.o
Emendas

Artigo 27.o

1.
Qualquer Parte Contratante pode, em qualquer momento,
propor emendas à presente Convençªo.

Entrada em vigor
A presente Convençªo entrarÆ em vigor sessenta dias após a
data de depósito, junto do DepositÆrio, do terceiro instrumento
de ratificaçªo, adesªo, aceitaçªo ou aprovaçªo, devendo, pelo
menos, um ser depositado por um Estado costeiro. Relativamente aos Estados ou às organizaçıes regionais de integraçªo
económica que depositem um instrumento de ratificaçªo ou de
adesªo após a data de entrada em vigor da presente Convençªo,
a presente Convençªo entra em vigor no trigØsimo dia seguinte
ao depósito.

Artigo 28.o
Reservas e excepçıes
Nªo podem ser formuladas reservas ou excepçıes à presente
Convençªo.

Artigo 29.o
Declaraçıes e intervençıes
O artigo 28.o nªo exclui a possibilidade de um Estado ou uma
organizaçªo regional de integraçªo económica, ao assinarem,
ratificarem ou aderirem à presente Convençªo, fazerem declaraçıes ou intervençıes, independentemente do seu conteœdo
ou designaçªo, com vista nomeadamente a harmonizar as
suas leis e regulamentos com o disposto no presente Acordo,
desde que essas declaraçıes ou intervençıes nªo tendam a
excluir ou alterar o efeito jurídico das disposiçıes da presente

2.
Qualquer emenda proposta serÆ notificada, por escrito, ao
SecretÆrio Executivo, pelo menos noventa dias antes da sessªo
em que deverÆ ser examinada, devendo o SecretÆrio Executivo
transmitir rapidamente a proposta a todas as Partes Contratantes. As propostas de emendas à Convençªo serªo examinadas na sessªo anual da Comissªo, a nªo ser que uma maioria
de Partes Contratantes solicite a organizaçªo de uma sessªo
extraordinÆria para debater da alteraçªo proposta. A convocaçªo das sessıes extraordinÆrias deve ser notificada com,
pelo menos, noventa dias de antecedŒncia.
3.
O SecretÆrio Executivo transmitirÆ rapidamente o texto
de qualquer emenda adoptada pela Comissªo a todas as Partes
Contratantes.
4.
As emendas entrarªo em vigor no trigØsimo dia seguinte
ao depósito dos instrumentos de ratificaçªo, aceitaçªo ou aprovaçªo de todas as Partes Contratantes.

Artigo 33.o
Denœncia
1.
Qualquer Parte Contratante pode, mediante notificaçªo
escrita dirigida ao DepositÆrio, denunciar a presente Convençªo
e indicar os motivos da denœncia. O facto de nªo indicar os
motivos nªo afectarÆ a validade da denœncia. A denœncia produzirÆ efeitos um ano após a data de recepçªo da notificaçªo
pelo DepositÆrio, a nªo ser que a notificaçªo indique uma data
posterior.
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2.
A denœncia da presente Convençªo por qualquer Parte
Contratante nªo afectarÆ as obrigaçıes financeiras que lhe incumbiam por força da presente Convençªo antes de a denœncia
produzir efeitos.
Artigo 34.o
Registo
1.
O Director-Geral da Organizaçªo das Naçıes Unidas para
a Alimentaçªo e a Agricultura Ø o DepositÆrio da presente
Convençªo e de quaisquer suas emendas ou revisıes. O DepositÆrio:
a) EnviarÆ cópias autenticadas da presente Convençªo a cada
signatÆrio da Convençªo e a todas as Partes Contratantes;
b) TomarÆ providŒncias, em consulta com o SecretÆrio-Geral
das Naçıes Unidas, para o registo da presente Convençªo,
aquando da sua entrada em vigor, em conformidade com o
artigo 102.o da Carta das Naçıes Unidas;
c) InformarÆ cada signatÆrio da presente Convençªo e todas as
Partes Contratantes:
i) dos instrumentos de ratificaçªo, adesªo, aceitaçªo e
aprovaçªo depositados em conformidade com os artigos
25.o e 26.o respectivamente;
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ii) da data de entrada em vigor da Convençªo em conformidade com o seu artigo 27.o;
iii) da data de entrada em vigor das emendas à presente
Convençªo em conformidade com o seu artigo 32.o;
iv) das denœncias da presente Convençªo, em conformidade
com o seu artigo 33.o.
2.
A língua de comunicaçªo no exercício das funçıes do
DepositÆrio Ø o inglŒs.
Artigo 35.o
Textos que fazem fØ
Os textos da presente Convençªo nas línguas inglesa e portuguesa fazem igualmente fØ.

Em fØ do que os abaixo assinados, devidamente autorizados
para o efeito, assinaram a presente Convençªo nas línguas
inglesa e portuguesa.
Feito em Windhoek, em 20 de Abril de 2001, num œnico
original nas línguas inglesa e portuguesa.

C 75 E/128

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO
CONVÉNIOS PROVISÓRIOS
O presente anexo Ø aplicÆvel em conformidade com o n.o 5 do artigo 16.o e pode ser alterado em qualquer momento
por decisªo da Comissªo.
Para efeitos do presente anexo e atØ à tomada de funçıes do SecretÆrio Executivo, designado em conformidade com o
artigo 11.o, o Governo da Namíbia exercerÆ as funçıes do Secretariado

SEC˙ˆO UM: AUTORIZA˙ˆO E NOTIFICA˙ˆO
Durante o período intercalar, cada Parte Contratante:
a) AutorizarÆ os navios de pesca arvorando seu pavilhªo a exercer a pesca na `rea da Convençªo, em conformidade
com o artigo 14.o, e os navios de investigaçªo da pesca arvorando seu pavilhªo a exercer actividades de investigaçªo
científica no domínio da pesca na `rea da Convençªo; e
b) O mais rapidamente possível e, em seguida, numa base anual, em conformidade com o artigo VI do Acordo da FAO
para a promoçªo do cumprimento das medidas internacionais de conservaçªo e de gestªo pelos navios de pesca no
alto mar, de 1993, ou atempadamente após o navio sair do seu porto de armamento e, em todos os casos, antes de o
navio entrar na `rea da Convençªo, notificarÆ o Secretariado de todos os navios de pesca e navios de investigaçªo da
pesca autorizados a pescar na `rea da Convençªo, como previsto na alínea a) da presente secçªo. A notificaçªo
incluirÆ, relativamente a cada navio:
I. O nome, o nœmero de registo, os nomes anteriores (se conhecidos) e o porto de registo;
II. O pavilhªo anteriormente arvorado (se aplicÆvel);
III. O Indicativo Internacional de Chamada RÆdio (se aplicÆvel);
IV. O Nome e endereço do proprietÆrio ou proprietÆrios;
V. O local e a data de construçªo;
VI. O tipo de navio;
VII. O comprimento;
VIII. O nome e endereço do operador (gerente) ou operadores (gerentes) (se aplicÆvel);
IX. O tipo de mØtodo ou mØtodos de pesca;
X. O pontal na ossada;
XI. A Boca;
XII. A tonelagem de arqueaçªo bruta; e
XIII. A potŒncia do ou dos motores principais.
Cada Parte Contratante notificarÆ imediatamente o Secretariado de quaisquer alteraçıes destas informaçıes, incluindo
suspensıes, retiradas e limitaçıes.

SEC˙ˆO DOIS: REQUISITOS APLIC`VEIS AOS NAVIOS
1. Documentaçªo
Cada Parte Contratante:
a) VelarÆ por que os seus navios de pesca e navios de investigaçªo da pesca mantenham a bordo documentos emitidos e
certificados pela autoridade competente, incluindo, pelo menos, os seguintes documentos:
I. Documento de registo;
II. Licença ou autorizaçªo de pescar ou exercer actividades de investigaçªo da pesca e regras e condiçıes aplicÆveis
à licença ou autorizaçªo;
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III. Nome do navio;
IV. Porto de registo e nœmero ou nœmeros de registo;
V. Indicativo Internacional de Chamada RÆdio (se aplicÆvel);
VI. Nomes e endereços do(s) proprietÆrio(s) e, se for caso disso, do fretador;
VII. Comprimento de fora a fora;
VIII. PotŒncia do ou dos motores principais em kW/Cavalos Vapor; e
IX. Planos certificados ou descriçªo de todos os porıes para peixe, incluindo a capacidade de armazenagem em pØs
ou metros cœbicos;
b) VerificarÆ regularmente os documentos supramencionados; e
c) VelarÆ por que qualquer alteraçªo dos documentos e das informaçıes referidos na alínea a) do presente ponto seja
certificada pela sua autoridade competente.
2. Marcaçªo dos navios de pesca
Cada Parte Contratante velarÆ por que os seus navios de pesca e navios de investigaçªo da pesca autorizados a pescar na
`rea da Convençªo estejam marcados por forma a serem rapidamente identificados com base em normas geralmente
aceites, nomeadamente as Normas TØcnicas relativas à Marcaçªo e Identificaçªo dos Navios de Pesca da FAO.
3. Marcaçªo das artes
Cada Parte Contratante velarÆ por que as artes utilizadas pelos seus navios de pesca e navios de investigaçªo da pesca
arvorando o seu pavilhªo e que estejam autorizados a pescar na `rea da Convençªo sejam marcadas do seguinte modo:
as extremidades das redes, linhas e artes fundeadas estarªo equipadas, de dia, com bandeiras ou com bóias com reflector
radar e, de noite, com bóias luminosas, que permitam indicar a sua posiçªo e extensªo. Em condiçıes de boa
visibilidade, as luzes devem ser visíveis a uma distância mínima de duas milhas marítimas.
As bóias de marcaçªo ou outros objectos flutuantes similares dispostos à superfície e destinados a indicar a posiçªo das
artes de pesca deverªo estar permanentemente marcados com a(s) letra(s) e/ou nœmero(s) do navio a que pertencem.
4. Informaçıes sobre as actividades de pesca
Cada Parte Contratante velarÆ por que todos os navios de pesca e navios de investigaçªo da pesca autorizados a pescar
na `rea da Convençªo mantenham um diÆrio de pesca constituído por folhas nªo destacÆveis, com pÆginas numeradas
sequencialmente, e, se for caso disso, um diÆrio de produçªo, um plano de armazenagem ou um plano científico.
Os diÆrios de pesca conterªo as seguintes informaçıes:
a) As entradas e saídas da `rea da Convençªo;
b) As capturas totais por espØcie (Código 3 Alfa da FAO, como definido no ponto 5 da presente secçªo) em peso vivo
(kg), a proporçªo das capturas em peso vivo (kg) mantidas a bordo; e
c) Relativamente a cada operaçªo de pesca:
i) As capturas por espØcie em peso vivo (kg), as capturas mantidas a bordo por espØcie em peso vivo (kg) e uma
estimativa das quantidades de recursos marinhos devolvidos ao mar (kg) por espØcie;
ii) O tipo de arte (nœmero de anzóis, comprimento das redes de emalhar, etc.);
iii) A posiçªo expressa em graus e minutos de longitude e latitude de cada lanço e alagem; e
iv) A data e a hora de cada lanço e alagem (UTC).
Após cada comunicaçªo rÆdio (1), serªo imediatamente inscritas no diÆrio de bordo as seguintes informaçıes:
a) A data e hora (UTC) da transmissªo da comunicaçªo; e
b) Em caso de transmissªo por rÆdio, o nome da estaçªo de rÆdio atravØs da qual Ø transmitida a comunicaçªo.
(1) Comunicaçªo rÆdio: uma comunicaçªo rÆdio deve conter, pelo menos, as informaçıes pertinentes descritas no ponto 6 da presente
secçªo no respeitante à frequŒncia e conteœdo das comunicaçıes.
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Os navios de pesca e, se for caso disso, os navios de investigaçªo da pesca cujas actividades de pesca englobem a
transformaçªo e/ou congelaçªo das suas capturas:
a) Registarªo a sua produçªo acumulada por espØcie (Código 3 Alfa da FAO), em peso vivo (kg), e a natureza do
produto num diÆrio de produçªo; ou
b) Estivarªo no porªo todas as capturas transformadas, por forma a que cada espØcie possa ser localizada com base num
plano de estiva conservado pelo capitªo do navio de pesca.
As quantidades registadas em conformidade com o n.o 2 corresponderªo exactamente às quantidades mantidas a bordo.
Os registos originais constantes dos diÆrios de pesca serªo mantidos a bordo dos navios de pesca e, se for caso disso, dos
navios de investigaçªo da pesca, durante um período mínimo de doze meses.
5. Código 3 ALFA da FAO (adaptado)
Código 3 ALFA da FAO

EspØcies

Designaçªo latina

ALF

Imperadores

Família Berycidae

HOM

Carapau

Trachurus spp.

MAC

Sarda

Scomber spp.

ORY

Olho-de-vidro laranja

Hoplostethus spp.

SKA

Raias

Família Rajidae

SKH

Tubarıes

Ordem dos Selachomorpha

Falsos veleiros

Pseudopentaceros spp.

Olhudos

Epigonus spp.

Caranguejo vermelho da fundura

Chaceon maritae

Polvos e lulas

Famílias Octopodidae e Loliginidae

Marlonga negra

Dissostichus eleginoides

Pescada

Merluccius spp.

Cherne

Polyprion americanus

Falsos pimpins

Família Oreosomatidae

WRF

6. Comunicaçªo das capturas e do esforço de pesca
Cada Parte Contratante comunicarÆ mensalmente ao Secretariado as capturas, em toneladas mØtricas por espØcie,
realizadas na `rea da Convençªo. As comunicaçıes especificarªo o mŒs a que se referem e serªo feitas nos trinta
dias seguintes ao final do mŒs em que foi realizada a pesca.
Nos quinze dias seguintes aos prazos mensais para a recepçªo das estatísticas provisórias das capturas, o Secretariado
reunirÆ as informaçıes recebidas e fa-las-Æ circular pelas Partes Contratantes.
7. Comunicaçªo das deslocaçıes dos navios e das capturas
Cada Parte Contratante velarÆ por que os seus navios de pesca e navios de investigaçªo da pesca autorizados a pescar na
`rea da Convençªo e que exerçam actividades de pesca comuniquem as suas deslocaçıes e capturas às suas autoridades
competentes e ao Secretariado, se a Parte Contratante assim o desejar. O conteœdo e frequŒncia das comunicaçıes
apresentam-se da seguinte forma:
a) Comunicaçªo de entrada. As comunicaçıes de entrada serªo feitas no mÆxima 12 horas e, no mínimo, seis horas antes
de cada entrada na `rea da Convençªo e incluirªo a data da entrada, a hora, a posiçªo geogrÆfica do navio e as
quantidades de peixes a bordo por espØcie (código 3 Alfa da FAO) e em peso vivo (kg);
b) Comunicaçªo das capturas. As comunicaçıes das capturas serªo feitas por espØcie (código 3 Alfa da FAO) e em peso
vivo (kg) no final de cada mŒs civil ou com maior frequŒncia, conforme determinado pela Parte Contratante;
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c) Comunicaçªo de saída. As comunicaçıes de saída serªo feitas no mÆximo 12 horas e, no mínimo, seis horas antes de
cada saída da `rea de Convençªo. As comunicaçıes incluirªo a data, a hora, a posiçªo geogrÆfica do navio, o
nœmero de dias de pesca e as capturas, por espØcie (código 3 Alfa da FAO) e em peso vivo (kg), realizadas na `rea da
Convençªo desde o início da pesca na `rea da Convençªo ou desde a œltima comunicaçªo das capturas; e
d) Comunicaçªo dos transbordos. As comunicaçıes dos transbordos serªo feitas no mÆximo 12 horas após cada transbordo
e incluirªo a data e a hora do transbordo, assim como o peso vivo (kg) das espØcies (código 3 Alfa da FAO)
transbordadas. As comunicaçıes devem incluir as quantidades, por espØcie, carregadas e descarregadas aquando de
cada transbordo de pescado efectuado durante a permanŒncia do navio na `rea da Convençªo.

SEC˙ˆO TR˚S: OBSERVA˙ˆO CIENT˝FICA E RECOLHA DE INFORMA˙ÕES PARA FUNDAMENTAR
A AVALIA˙ˆO DO ESTADO DAS UNIDADES POPULACIONAIS
Na medida do possível, cada Parte Contratante recolherÆ, junto de cada navio de pesca e navio de investigaçªo da pesca
arvorando seu pavilhªo e autorizado a pescar na `rea da Convençªo, as seguintes informaçıes para fundamentar a
avaliaçªo das unidades populacionais, incluindo:
a) A composiçªo das capturas, de acordo com o comprimento, peso (kg) e sexo, incluindo o estabelecimento de factores
para efeitos de conversªo do peso de produçªo em peso das capturas vivas;
b) Outras informaçıes biológicas que fundamentem a avaliaçªo das unidades populacionais, nomeadamente informaçıes sobre a idade, o crescimento, o recrutamento, a distribuiçªo e a identificaçªo das unidades populacionais; e
c) Outras informaçıes pertinentes, se for caso disso, nomeadamente provenientes de estudos da abundância, estudos da
biomassa, estudos hidro-acœsticos, investigaçªo sobre os factores ambientais que influenciam a abundância das
unidades populacionais e estudos oceanogrÆficos ou ecológicos.
Cada Parte Contratante exigirÆ a apresentaçªo destas informaçıes relativamente a cada navio arvorando seu pavilhªo, no
prazo de trinta dias após a saída da `rea da Convençªo. A Parte Contratante fornecerÆ uma cópia das informaçıes ao
Secretariado, o mais rapidamente possível, atendendo à necessidade de manter a confidencialidade dos dados nªo
agregados.
As informaçıes referidas na presente secçªo serªo, na medida do possível, recolhidas e verificadas por observadores
devidamente designados do Estado de pavilhªo, o mais tardar seis meses após a entrada em vigor das presentes medidas
provisórias.
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Proposta alterada de decisªo do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao sexto programa-quadro plurianual da Comunidade Europeia de acçıes em matØria de investigaçªo,
desenvolvimento tecnológico e demonstraçªo que visa contribuir para a realizaçªo do Espaço
Europeu da Investigaçªo (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/10)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 709 final  2001/0053(COD)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 22 de
Novembro de 2001)

(1) JO C 180 E de 26.6.2001, p. 156.

PROPOSTA INICIAL

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO
DA UNIˆO EUROPEIA,

PROPOSTA ALTERADA

Inalterado

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 166.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) O artigo 163.o do Tratado confia à Comunidade o objectivo de reforçar as bases científicas e tecnológicas da sua
indœstria, fomentar o desenvolvimento da sua capacidade
concorrencial internacional e promover as acçıes de investigaçªo consideradas necessÆrias ao abrigo de outras
políticas comunitÆrias.

(2) Nos termos do artigo 165.o do Tratado, a Comunidade e
os Estados-Membros coordenarªo a sua acçªo em matØria
de investigaçªo e de desenvolvimento tecnológico de
forma a assegurar a coerŒncia recíproca das políticas nacionais e da política comunitÆria.
(3) O artigo 166.o do Tratado prevŒ a adopçªo de um programa-quadro plurianual, do qual constarªo todas as acçıes comunitÆrias de investigaçªo, de desenvolvimento
tecnológico e de demonstraçªo (a seguir denominadas
IDT).

(1) No contexto da realizaçªo dos objectivos consignados no
artigo 2.o do Tratado, o artigo 163.o do Tratado confia à
Comunidade o objectivo de reforçar as bases científicas e
tecnológicas da sua indœstria, fomentar o desenvolvimento
da sua capacidade concorrencial internacional e promover
as acçıes de investigaçªo consideradas necessÆrias ao
abrigo de outras políticas comunitÆrias.
Inalterado
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PROPOSTA INICIAL

C 75 E/133

PROPOSTA ALTERADA

(4) A Comissªo apresentou no ano 2000 duas comunicaçıes
sobre as perspectivas e os objectivos da criaçªo de um
Espaço Europeu da Investigaçªo (1), respectivamente sobre
a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo e as
orientaçıes para as acçıes da Uniªo no domínio da investigaçªo 2002-2006 (2). «A inovaçªo numa economia
assente no conhecimento» (3) foi tambØm objecto de
uma comunicaçªo da Comissªo no ano 2000.

(5) Os Conselhos Europeus de Lisboa, de Março de 2000, e
de Santa Maria da Feira, de Junho de 2000, conduziram a
conclusıes que visam, numa perspectiva de criaçªo de
emprego e de crescimento económico, a instauraçªo rÆpida do Espaço Europeu da Investigaçªo e da Inovaçªo.

(6) O Parlamento Europeu (4) (5), o Conselho (6) (7), o ComitØ
Económico e Social (8) e o ComitØ das Regiıes (9) pronunciaram-se igualmente a favor da realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo.

(5) Os Conselhos Europeus de Lisboa, de Março de 2000, e
de Santa Maria da Feira, de Junho de 2000, conduziram a
conclusıes que visam, numa perspectiva de criaçªo de
emprego e de crescimento económico, a instauraçªo rÆpida do Espaço Europeu da Investigaçªo e da Inovaçªo, no
contexto do desenvolvimento sustentÆvel, sendo o objectivo final permitir à Uniªo tornar-se, nos próximos dez
anos, na economia do conhecimento mais competitiva e
dinâmica do mundo.

Inalterado

(7) A Comissªo apresentou, em 19 de Outubro de 2000, as
conclusıes da avaliaçªo externa sobre a realizaçªo e os
resultados das acçıes comunitÆrias desenvolvidas durante
os cinco anos que precederam essa avaliaçªo, acompanhadas das suas observaçıes (10).

(8) É por conseguinte necessÆrio adoptar, para o período de
2002-2006, um programa-quadro susceptível de assegurar
um efeito estruturador na investigaçªo e no desenvolvimento tecnológico da Europa e de contribuir de maneira
significativa para a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

COM(2000) 6 final de 18.1.2000.
COM(2000) 612 final de 4.10.2000.
COM(2000) 567 final de 20.9.2000.
Resoluçªo de 18 de Maio de 2000, PE 290.465 p. 48.
Resoluçªo de 15 de Fevereiro de 2001.
Resoluçªo de 15 de Junho de 2000, JO C 205 de 19.7.2000, p. 1.
Resoluçªo de 16 de Novembro de 2000, JO C 374 de 28.12.2000,
p. 1.
(8) Parecer de 24 de Maio de 2000, JO C 204 de 18.7.2000, p. 70.
(9) Parecer de 12 de Abril de 2000, JO C 226 de 8.8.2000, p. 18.
(10) COM(2000) 659 final de 19.10.2000.

(8) É por conseguinte necessÆrio adoptar, para o período de
2002-2006, um programa-quadro susceptível de assegurar
um efeito estruturador na investigaçªo e no desenvolvimento tecnológico da Uniªo Europeia, países candidatos e
outros países associados e de contribuir de maneira significativa para a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo.
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PROPOSTA INICIAL

(9) É conveniente proceder, em conformidade com o disposto
no n.o 1 do artigo 166.o do Tratado, ao estabelecimento
dos objectivos científicos e tecnológicos das acçıes previstas e das respectivas prioridades, à fixaçªo do montante
global mÆximo e das modalidades da participaçªo financeira da Comunidade no programa 2002-2006, bem
como das quotas-partes respectivas de cada uma das acçıes previstas, e tambØm à definiçªo das grandes linhas
dessas acçıes, no respeito dos objectivos de protecçªo dos
interesses financeiros da Comunidade.
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(10) O Centro Comum de Investigaçªo deve contribuir para a
execuçªo do programa-quadro, nomeadamente nos domínios em que pode oferecer uma especializaçªo objectiva e
independente e desempenhar um papel na aplicaçªo das
outras políticas comunitÆrias.

(11) Importa que as actividades de investigaçªo desenvolvidas
no âmbito do programa-quadro sejam realizadas no respeito dos princípios Øticos fundamentais, nomeadamente
dos que figuram na Carta dos Direitos Fundamentais da
Uniªo Europeia.

(11) As actividades de investigaçªo desenvolvidas no âmbito do
programa-quadro devem ser realizadas no respeito dos
princípios Øticos fundamentais, nomeadamente dos que
figuram na Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo
Europeia e nªo serÆ prestado apoio a investigaçªo destinada a fins militares.

(12) Na sequŒncia da Comunicaçªo da Comissªo «EstratØgia de
mobilidade no Espaço Europeu da Investigaçªo», serÆ promovida a mobilidade dos investigadores, com vista à concretizaçªo plena do Espaço Europeu da Investigaçªo.

(12) Na sequŒncia da Comunicaçªo da Comissªo «Mulheres e
ciŒncia» (1) e das Resoluçıes do Conselho (2) e do Parlamento Europeu (3) sobre esta matØria, foi desenvolvido um
plano de acçªo que visa reforçar e realçar a posiçªo e o
papel das mulheres na ciŒncia e na investigaçªo na Europa.

(13) Na sequŒncia da Comunicaçªo da Comissªo «Mulheres e
ciŒncia» (1) e das Resoluçıes do Conselho (2) e do Parlamento Europeu (3) sobre esta matØria, foi desenvolvido um
plano de acçªo que visa reforçar e realçar a posiçªo e o
papel das mulheres na ciŒncia e na investigaçªo na Europa, sendo necessÆrias outras acçıes nesse sentido.

(14) SerÆ promovida a participaçªo nas actividades do sexto
programa-quadro atravØs da publicaçªo da informaçªo
necessÆria sobre conteœdos, condiçıes e procedimentos,
a disponibilizar de uma forma atempada e exaustiva a
potenciais participantes, incluindo os dos países candidatos e de outros países associados.

(13) ConvØm, por um lado, que a Comissªo apresente de
forma regular, o estado da realizaçªo do programa-quadro
para 2002-2006 e, por outro lado, que mande proceder a
uma avaliaçªo independente da realizaçªo das acçıes empreendidas, em tempo œtil e antes da apresentaçªo da
proposta de programa-quadro seguinte.

(15) A Comissªo apresentarÆ, de forma regular, relatórios ao
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o estado da
realizaçªo do sexto programa-quadro e, por outro lado,
mandarÆ proceder a uma avaliaçªo independente da realizaçªo das acçıes empreendidas, em tempo œtil e antes da
apresentaçªo da proposta de programa-quadro seguinte, a
qual serÆ efectuada num espírito de abertura no que diz
respeito a todos os intervenientes relevantes.

___________

___________

(1) COM(1999) 76.
(2) Resoluçªo de 20 de Maio de 1999, JO C 201 de 16.7.1999.
(3) Resoluçªo de 3 de Fevereiro de 2000, PE 284.656.

(1) COM(1999) 76.
(2) Resoluçªo de 20 de Maio de 1999, JO C 201 de 16.7.1999.
(3) Resoluçªo de 3 de Fevereiro de 2000, PE 284.656.
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(16) As implicaçıes financeiras do sexto programa-quadro plurianual sªo compatíveis com o actual limite mÆximo da
rubrica 3 das Perspectivas Financeiras.

(17) Cada domínio temÆtico prioritÆrio deverÆ ter uma rubrica
orçamental própria no Orçamento Geral das Comunidades Europeias.

Inalterado

DECIDEM:

Artigo 1.o

1.
É adoptado um programa-quadro plurianual de acçıes
comunitÆrias de investigaçªo, desenvolvimento tecnológico e
demonstraçªo, a seguir denominado «programa-quadro
2002-2006», para o período de 2002 a 2006.

1.
É adoptado um programa-quadro plurianual de acçıes
comunitÆrias de investigaçªo, desenvolvimento tecnológico e
demonstraçªo, a seguir denominado «sexto programa-quadro»,
para o período de 2002 a 2006.

2.
O programa-quadro 2002-2006 compreende o conjunto
das acçıes da Comunidade, conforme previsto no artigo 164.o
do Tratado.

2.
O sexto programa-quadro compreende o conjunto das
acçıes da Comunidade, conforme previsto no artigo 164.o do
Tratado.

3.
O anexo I estabelece os objectivos científicos e tecnológicos e as respectivas prioridades e define as grandes linhas das
acçıes previstas.

Inalterado

Artigo 2.o

1.
O montante global mÆximo da participaçªo financeira da
Comunidade para o conjunto do programa-quadro 2002-2006
eleva-se a 16 270 milhıes de euros, sendo a quota-parte de
cada uma das acçıes fixada no anexo II.

1.
O montante global mÆximo da participaçªo financeira da
Comunidade para o conjunto do sexto programa-quadro
eleva-se a 16 270 milhıes de euros, sendo a quota-parte de
cada uma das acçıes fixada no anexo II.

2.
As modalidades da participaçªo financeira da Comunidade sªo regidas pelo Regulamento Financeiro aplicÆvel ao
Orçamento Geral das Comunidades Europeias e completadas
pelo anexo III.

Inalterado

Artigo 3.o

Todas as actividades de investigaçªo desenvolvidas no âmbito
do programa-quadro 2002-2006 devem ser realizadas no respeito dos princípios Øticos fundamentais.

Todas as actividades de investigaçªo desenvolvidas no âmbito
do sexto programa-quadro devem ser realizadas no respeito
dos princípios Øticos fundamentais.
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Artigo 4.o
A execuçªo do sexto programa-quadro poderÆ dar origem,
quando necessÆrio, a programas suplementares na acepçªo do
artigo 168.o do Tratado, com vista à participaçªo em programas de investigaçªo e desenvolvimento realizados por vÆrios
Estados-Membros na acepçªo do artigo 169.o, ou à criaçªo de
empresas comuns ou quaisquer outras estruturas na acepçªo do
artigo 171.o. PoderÆ tambØm dar origem à cooperaçªo com
países terceiros ou organizaçıes internacionais na acepçªo do
artigo 170.o.

Artigo 4.o

Artigo 5.o

O estado da realizaçªo do programa-quadro 2002-2006, e
nomeadamente dos seus objectivos e prioridades, Ø apresentado, de forma pormenorizada, no relatório que a Comissªo
publicarÆ anualmente conforme previsto no artigo 173.o do
Tratado.

O estado da realizaçªo do sexto programa-quadro, e nomeadamente dos seus objectivos e prioridades, incluindo os seus
aspectos financeiros, Ø apresentado, de forma pormenorizada,
no relatório que a Comissªo publicarÆ anualmente conforme
previsto no artigo 173.o do Tratado.

Artigo 5.o

Artigo 6.o

Antes de apresentar a sua proposta para o programa-quadro
seguinte, a Comissªo mandarÆ proceder a uma avaliaçªo, por
peritos independentes de alto nível, das realizaçıes das acçıes
comunitÆrias durante os cinco anos que precedem essa mesma
avaliaçªo. A Comissªo comunicarÆ as conclusıes dessa avaliaçªo, acompanhadas das suas observaçıes, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao ComitØ Económico e Social e ao ComitØ das Regiıes.

Inalterado

Artigo 6.o

Artigo 7.o

O programa-quadro 2002-2006 estÆ aberto à participaçªo.

O sexto programa-quadro estÆ aberto, nos termos dos acordos,
decisıes ou protocolos relevantes, à participaçªo dos países do
EEE, dos países candidatos e de outros países, incluindo a Suíça
e Israel.

 países do EEE, em conformidade com as condiçıes estabelecidas nos acordos EEE;

Suprimido

 países candidatos da Europa Central e Oriental (PECO), em
conformidade com as condiçıes estabelecidas nos acordos
europeus, seus protocolos adicionais e nas decisıes dos
respectivos Conselhos de Associaçªo;
 Chipre, Malta e Turquia, com base em acordos bilaterais a
concluir com esses países;
 Suíça, e Israel, com base em acordos bilaterais a concluir
com esses países.
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OBJECTIVOS CIENT˝FICOS E TECNOLÓGICOS E GRANDES
LINHAS DAS AC˙ÕES

As acçıes desenvolvidas no âmbito do programa-quadro de investigaçªo e desenvolvimento tecnológico (2002-2006) serªo executadas
em conformidade com os trŒs objectivos gerais que lhe foram confiados no Tratado:

As acçıes desenvolvidas no âmbito do sexto programa-quadro de investigaçªo e desenvolvimento tecnológico serªo executadas em conformidade com os trŒs objectivos gerais que lhe foram confiados no
Tratado:

 reforçar as bases científicas e tecnológicas da indœstria europeia da
Comunidade;

Inalterado

 fomentar o desenvolvimento da sua capacidade concorrencial;
 promover as acçıes de investigaçªo consideradas necessÆrias ao
abrigo de outros Capítulos do Tratado.

A fim de melhor atingir esses objectivos, o programa-quadro foi estruturado em torno de trŒs eixos:
1. Integraçªo da investigaçªo europeia;
2. Estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo;
3. Reforço das bases do Espaço Europeu da Investigaçªo.

As actividades desenvolvidas no âmbito dos dois œltimos eixos destinam-se a estruturar o Espaço Europeu da Investigaçªo em diferentes
dimensıes estreitamente ligadas à investigaçªo e que constituem o seu
ambiente, bem como a contribuir para o estabelecimento ou consolidaçªo das bases do seu funcionamento. Serªo, por conseguinte, desenvolvidas na globalidade do campo científico e tecnológico.

As actividades
tarªo a maior
grama-quadro,
investigaçªo à
em:

executadas no âmbito do primeiro eixo, que represenparte do esforço desenvolvido por intermØdio do prodestinam-se a integrar os esforços e as actividades de
escala europeia. Essas actividades serªo desenvolvidas

As actividades executadas no âmbito do primeiro eixo, que representarªo a maior parte do esforço desenvolvido por intermØdio do programa-quadro, destinam-se a integrar os esforços e as actividades de
investigaçªo à escala europeia e a desenvolver os nossos conhecimentos
e compreensªo. Essas actividades serªo desenvolvidas em:

 nœmero limitado de domínios temÆticos prioritÆrios exclusivamente
por meio dos instrumentos poderosos com fortes efeitos integradores que sªo as redes de excelŒncia, os projectos integrados e a
participaçªo da Uniªo em programas nacionais de investigaçªo
executados conjuntamente, ao abrigo do artigo 169.o do Tratado,

 nœmero limitado de domínios temÆticos prioritÆrios principalmente
por meio dos instrumentos poderosos com fortes efeitos integradores que sªo as redes de excelŒncia, os projectos integrados e a
participaçªo da Uniªo em programas nacionais de investigaçªo
executados conjuntamente, ao abrigo do artigo 169.o do Tratado,
bem como sob a forma de uma «escada de excelŒncia» e integraçªo,
em projectos específicos orientados e em acçıes de coordenaçªo;

 domínios correspondendo à antecipaçªo das necessidades científicas
e tecnológicas da Uniªo, sob a forma de determinadas necessidades
específicas das políticas da Uniªo e de necessidades novas e emergentes;

 domínios abrangendo um campo mais vasto de investigaçªo, sob a
forma de determinadas necessidades específicas das políticas da
Uniªo e de necessidades novas e emergentes;
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 globalidade do campo científico e tecnológico, no que diz respeito
às acçıes complementares de investigaçªo para as PME.

 globalidade do campo científico e tecnológico, no que diz respeito
às acçıes complementares de investigaçªo e inovaçªo para as PME,
incluindo empresas de dimensªo muito pequena.

As actividades de investigaçªo basear-se-ªo numa abordagem integrada
e, quando necessÆrio, transdisciplinar que integre de forma adequada as
dimensıes socioeconómicas e de inovaçªo.

SerÆ desenvolvida, conforme adequado, investigaçªo exploratória na
vanguarda dos conhecimentos em cada domínio temÆtico prioritÆrio
sobre assuntos estreitamente relacionados com ou vÆrios tópicos nele
incluídos.

As actividades de cooperaçªo internacional farªo parte integrante das
acçıes desenvolvidas no âmbito deste primeiro eixo do programa-quadro. Poderªo assumir a forma de:

Inalterado

 Nos domínios temÆticos prioritÆrios:

 iniciativas destinadas a assegurar à Europa um lugar de primeiro
plano nos esforços internacionais de investigaçªo sobre as questıes de dimensªo mundial, bem como a coerŒncia da contribuiçªo da Europa para essas questıes;

 acçıes de cooperaçªo bilateral integrada com países terceiros (1)
ou grupos de países terceiros;

 participaçªo de investigadores e de organismos de países terceiros em projectos e redes em domínios de especial interesse para
esses países.

 No âmbito de antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da Uniªo, acçıes específicas de cooperaçªo com certos países
ou grupos de países terceiros.

 No âmbito de actividades abrangendo um campo mais vasto de
investigaçªo e de acçıes específicas de cooperaçªo com certos países ou grupos de países terceiros.

Como princípio fundamental e geral, a regra de apoio com base em
convites concorrenciais à apresentaçªo de propostas e no exame pelos
pares (peer review) da qualidade científica e tecnológica dessas propostas
serÆ utilizada para a execuçªo da maior parte das actividades do programa-quadro.

Inalterado

___________
(1) Países terceiros: países nªo membros da Uniªo e nªo associados ao programa-quadro. Países associados ao programa-quadro cujos organismos e investigadores podem, nessa qualidade, participar nas suas actividades em condiçıes
idŒnticas às aplicadas aos Estados-Membros da Uniªo: os países do Espaço
Económico Europeu, os países candidatos, a Suíça e Israel.
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Durante a execuçªo do presente programa-quadro e nas actividades de
investigaçªo dele decorrentes, devem ser respeitados os princípios Øticos fundamentais. Entre estes contam-se os princípios estabelecidos na
Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia, a protecçªo da
dignidade humana e da vida humana, a protecçªo dos dados pessoais e
da privacidade, bem como do ambiente, de acordo com as disposiçıes
do direito comunitÆrio (1) e de convençıes internacionais relevantes,
como a Declaraçªo de Helsínquia na sua œltima versªo, a Convençªo
do Conselho da Europa sobre Direitos Humanos e Biomedicina, assinada em Oviedo em 4 de Abril de 1997, o Protocolo Adicional sobre a
Proibiçªo da Clonagem de Seres Humanos, assinado em Paris em 12 de
Janeiro de 1998, a Convençªo das Naçıes Unidas sobre os Direitos da
Criança, a Declaraçªo Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos
Humanos adoptada pela UNESCO, as resoluçıes relevantes da Organizaçªo Mundial de Saœde (OMS) e a legislaçªo e regulamentaçªo em
vigor nos países em que a investigaçªo serÆ desenvolvida (2).

Nªo serªo financiados no âmbito do presente programa-quadro os
seguintes domínios de investigaçªo:
 actividades de investigaçªo destinadas à clonagem humana para
efeitos de reproduçªo;
 actividades de investigaçªo destinadas a alterar o património genØtico dos seres humanos e que possam tornar essas alteraçıes hereditÆrias (3);
 actividades de investigaçªo destinadas à criaçªo de embriıes humanos exclusivamente para fins de investigaçªo ou para fins de aquisiçªo de cØlulas germinais, incluindo por meio de transferŒncia de
nœcleos de cØlulas somÆticas.

De acordo com o Protocolo de Amesterdªo relativo à protecçªo e ao
bem-estar dos animais, as experiŒncias em animais devem ser substituídas por alternativas, sempre que possível. O sofrimento dos animais deve ser evitado ou limitado ao mínimo indispensÆvel (4).

1.

INTEGRA˙ˆO DA INVESTIGA˙ˆO EUROPEIA

Inalterado

A estrutura desta componente do programa-quadro Ø a seguinte:
1.1.

Domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo

1.1.1. Genómica e biotecnologia para a saœde
i) Genómica avançada e suas aplicaçıes na saœde
ii) Luta contra as principais doenças

___________
(1) O Grupo Europeu de Ética para as CiŒncias e as Novas Tecnologias aconselha
a Comissªo Europeia sobre aspectos Øticos relacionados com a preparaçªo e
aplicaçªo da legislaçªo e políticas comunitÆrias.
(2) Quando adequado, os participantes em projectos de investigaçªo devem obter
a aprovaçªo dos comitØs de Øtica relevantes antes de iniciar as actividades de
IDT. SerÆ efectuado, de forma sistemÆtica, um exame Øtico a nível da CE das
propostas que incidam em questıes sensíveis. Em casos específicos, poder-se-Æ
proceder a um exame Øtico durante a execuçªo de um projecto.
(3) Pode ser financiada investigaçªo relacionada com o tratamento do cancro das
gónadas.
(4) Especialmente aplicÆvel (nos termos da Directiva 86/609/CEE) a experiŒncias
em animais envolvendo espØcies que estªo estreitamente relacionadas com os
seres humanos. A alteraçªo do património genØtico de animais e a clonagem
de animais apenas podem ser consideradas se os objectivos forem justificÆveis
do ponto de vista Øtico e as condiçıes forem de modo a garantir o bem-estar
dos animais e o respeito dos princípios da biodiversidade.
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1.1.2. Tecnologias da sociedade da informaçªo
1.1.3. Nanotecnologias, materiais inteligentes e novos processos
de produçªo
1.1.4. AeronÆutica e espaço
1.1.5. Segurança alimentar e riscos para a saœde
1.1.6. Desenvolvimento sustentÆvel
i) Sistemas energØticos sustentÆveis
ii) Transportes de superfície sustentÆveis
iii) Alteraçıes globais e ecossistemas
1.1.7. Cidadªos e governaçªo numa sociedade europeia do conhecimento aberta
1.2.

Actividades específicas abrangendo um campo mais vasto
de investigaçªo

1.2.1. Antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas
da UE
1.2.2. Actividades específicas de investigaçªo para as PME
1.2.3. Actividades específicas de cooperaçªo internacional
1.2.4. Actividades do Centro Comum de Investigaçªo

Estas actividades serªo executadas de uma forma integrada a
fim de garantir a coerŒncia e sinergia entre os vÆrios elementos
e, conforme adequado, com vÆrias outras componentes do programa-quadro.

1.1.

Domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo

Inalterado

As acçıes desenvolvidas nesta componente do programa-quadro tŒm por objectivo reunir uma massa crítica de meios e
apoiar uma forte integraçªo das capacidades de investigaçªo
na Europa em domínios onde tal se revela especialmente necessÆrio, devido à sua importância específica para a competitividade industrial europeia ou à grande repercussªo política e
social das questıes em causa.
Foram seleccionados sete domínios temÆticos prioritÆrios.

1.1.1. Genómica e biotecnologia para a saœde

Objectivo

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø ajudar a
Europa a explorar, atravØs de um esforço integrado de investigaçªo, os resultados dos avanços atingidos na decifraçªo dos
genomas dos organismos vivos, muito especialmente em benefício da saœde pœblica e dos cidadªos e a fim de reforçar a
competitividade da indœstria europeia de biotecnologia. A Œnfase serÆ posta na investigaçªo translacional destinada a permitir um progresso real e consistente em medicina e a melhorar
a qualidade de vida.

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø ajudar a
Europa a explorar, atravØs de um esforço integrado de investigaçªo, os resultados dos avanços atingidos na decifraçªo dos
genomas dos organismos vivos, muito especialmente em benefício da saœde pœblica e dos cidadªos e a fim de reforçar a
competitividade da indœstria de biotecnologia nos Estados-Membros, países candidatos e outros países associados. A Œnfase
serÆ posta na investigaçªo translacional destinada a permitir um
progresso real e consistente em medicina e a melhorar a qualidade de vida.
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Inalterado

Os trabalhos de investigaçªo «pós-genómica» baseados na anÆlise do genoma humano e de genomas de organismos-modelo
(animais, vegetais e microbianos) deverªo ter como resultado
numerosas aplicaçıes em variados sectores, em especial no
aperfeiçoamento de novas ferramentas de diagnóstico e de novos tratamentos capazes de contribuir para a luta contra as
doenças actualmente nªo controladas e que constituem mercados potenciais importantes.

Estes trabalhos exigem, todavia, esforços financeiros intensivos e
contínuos. Nos Estados Unidos da AmØrica, verifica-se um aumento importante e constante do esforço de investigaçªo pós-genómica nos sectores pœblico e privado: perto de 2 000 milhıes de dólares de fundos pœblicos por ano, essencialmente
geridos pelos NIH (1) (cujo orçamento total aumentarÆ 14,4 %
em 2001), e o dobro de financiamentos industriais.

O esforço de investigaçªo europeu Ø hoje substancialmente
menor e menos coerente. O lançamento de programas pœblicos
de investigaçªo sobre o tema da investigaçªo pós-genómica em
vÆrios Estados-Membros constitui um passo importante no bom
caminho. No conjunto, os esforços desenvolvidos neste âmbito
continuam, todavia, a ser insuficientes e dispersos.

O esforço de investigaçªo europeu Ø hoje substancialmente
menor e menos coerente. O lançamento de programas pœblicos
de investigaçªo sobre o tema da investigaçªo genómica e pós-genómica em vÆrios Estados-Membros constitui um passo importante no bom caminho. No conjunto, os esforços desenvolvidos neste âmbito continuam, todavia, a ser insuficientes e
dispersos.

O empenhamento da indœstria europeia Ø igualmente muito
inferior ao dos Estados Unidos: 70 % das empresas de genómica
situam-se nos Estados Unidos e uma parte importante e crescente dos investimentos privados europeus sªo efectuados nesse
país.

O empenhamento da indœstria europeia Ø muito inferior ao dos
Estados Unidos: 70 % das empresas de genómica situam-se nos
Estados Unidos e uma parte importante e crescente dos investimentos privados europeus sªo efectuados nesse país.

A fim de melhorar a posiçªo da Uniªo neste domínio e de
beneficiar plenamente das repercussıes económicas e sociais
do desenvolvimento previsto, Ø simultaneamente necessÆrio aumentar substancialmente os investimentos e integrar num esforço coerente as actividades de investigaçªo desenvolvidas na
Europa.

A fim de melhorar a posiçªo da Uniªo neste domínio e de
beneficiar plenamente das repercussıes económicas e sociais
do desenvolvimento previsto, Ø simultaneamente necessÆrio aumentar substancialmente os investimentos e integrar num esforço coerente as actividades de investigaçªo desenvolvidas na
Europa, tomando simultaneamente em consideraçªo o contexto
internacional.

Acçıes previstas

Inalterado

As acçıes desenvolvidas pela Comunidade para esse efeito incidirªo nos seguintes aspectos:

i) Genómica avançada e suas aplicaçıes na saœde

 Conhecimentos fundamentais e ferramentas bÆsicas em genómica funcional:

___________
(1) National Institutes of Health.

 Conhecimentos fundamentais e ferramentas bÆsicas em
genómica funcional: a investigaçªo incluirÆ estudos em
modelos de organismos animais, vegetais e microbianos,
especialmente com genomas de pequena dimensªo que
contribuam para a compreensªo da funçªo dos genes e
produtos de genes relevantes para a saœde humana.
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Inalterado

 genómica estrutural;

 genómica comparativa e genØtica populacional;

 bioinformÆtica;

 abordagens multidisciplinares da genómica funcional
para compreensªo de processos biológicos fundamentais.

 Aplicaçªo dos conhecimentos e das tecnologias em genómica e da biotecnologia da saœde:

Inalterado

 Plataformas tecnológicas para o desenvolvimento de novas ferramentas de diagnóstico, prevençªo e terapŒutica

 Plataformas tecnológicas para progressos nos domínios de novas ferramentas de diagnóstico, prevençªo
e terapŒutica (incluindo abordagens farmacogenómicas, mØtodos alternativos a ensaios em animais e
investigaçªo de cØlulas germinais);

 apoio à investigaçªo inovadora em empresas de genómica emergentes (start-ups).

 apoio à investigaçªo inovadora em empresas de genómica e proteómica emergentes (start-ups).

ii) Luta contra as principais doenças

 Aplicaçªo dos conhecimentos e das tecnologias em genómica na medicina nos domínios de:

 Aplicaçªo dos conhecimentos e das tecnologias em genómica na medicina que envolvam uma abordagem
translacional nos domínios de:

 luta contra o cancro, as doenças degenerativas do sistema nervoso, as doenças cardiovasculares e as doenças
raras;

 luta contra as doenças do sistema nervoso, as doenças cardiovasculares e as doenças raras;

 luta contra a resistŒncia aos medicamentos;

 luta contra a resistŒncia a antibióticos e outros medicamentos;

 estudo do desenvolvimento humano, do cØrebro e do
processo de envelhecimento.

Inalterado

SerÆ aplicada uma abordagem mais vasta no que diz respeito

SerÆ aplicada uma abordagem mais vasta no que diz respeito:

 ao cancro, com especial incidŒncia no desenvolvimento
de estratØgias centradas no doente, desde a prevençªo
atØ ao diagnóstico e tratamento. Os esforços concentrar-se-ªo no apoio a investigaçªo translacional destinada a
transpor a investigaçªo fundamental para aplicaçıes clínicas.

 à luta contra as trŒs doenças infecciosas ligadas à pobreza
(SIDA, malÆria e tuberculose) que sªo objecto de uma acçªo
de luta prioritÆria a nível da Uniªo e a nível internacional.

Inalterado
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1.1.2. Tecnologias da sociedade da informaçªo
Objectivo
O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø, em conformidade com as conclusıes do Conselho Europeu de Lisboa e
os objectivos da iniciativa e-Europe, incentivar na Europa o
desenvolvimento de tecnologias e aplicaçıes fulcrais para a
construçªo da sociedade da informaçªo, a fim de reforçar a
competitividade industrial europeia e dar aos cidadªos europeus
de todas as regiıes da Uniªo a possibilidade de tirar todo o
partido do desenvolvimento da sociedade do conhecimento.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø, em conformidade com as conclusıes do Conselho Europeu de Lisboa e
os objectivos da iniciativa e-Europe, incentivar na Europa o
desenvolvimento de tecnologias e aplicaçıes fulcrais para a
construçªo da sociedade da informaçªo, a fim de reforçar a
competitividade industrial europeia e dar aos habitantes de todas as regiıes dos Estados-Membros, dos países candidatos e de
outros países associados a possibilidade de tirar todo o partido
do desenvolvimento da sociedade do conhecimento. A concentraçªo na futura geraçªo de tecnologias da sociedade da informaçªo (IST) resultarÆ numa disponibilizaçªo generalizada de
aplicaçıes e serviços IST e permitirÆ que o desenvolvimento
da próxima geraçªo de tecnologias esteja mais centrada no
utilizador.
Inalterado

No início do sØculo XXI, as tecnologias da informaçªo e da
comunicaçªo estªo a revolucionar o funcionamento da economia e da sociedade e geram novas maneiras de produzir, comerciar e comunicar. Estas tecnologias sªo ainda hoje objecto
na Europa de esforços insuficientes e sobretudo muito inferiores
aos desenvolvidos alØm-Atlântico. Considerando os financiamentos pœblicos e privados cumulados, os Estados Unidos da
AmØrica consagram a este sector meios trŒs vezes superiores
aos consagrados pela Europa.
Por outro lado, este tornou-se o segundo maior sector económico da Uniªo, com um mercado anual de 2 000 milhares de
milhıes de euros. Emprega na Europa mais de 2 milhıes de
pessoas e verifica-se um crescimento contínuo desse nœmero.
A Europa encontra-se bem posicionada para liderar e modelar o
futuro desenvolvimento nªo só das tecnologias, como tambØm
do seu impacto na nossa vida e no nosso trabalho. A futura
competitividade de toda a indœstria europeia e os padrıes de
vida dos cidadªos europeus dependem largamente dos esforços
desenvolvidos em investigaçªo sobre IST, com vista a preparar a
próxima geraçªo de produtos, processos e serviços.
Sucessos industriais e comerciais como o obtido pela Europa
em matØria de comunicaçıes móveis, graças à norma GSM, nªo
se repetirªo a nªo ser que se invista neste domínio, de forma
concertada, uma massa crítica de meios de investigaçªo destinados a integrar à escala europeia os esforços pœblicos e privados.

Inalterado

Objectivo da inteligŒncia ambiente

Suprimido

Com a preocupaçªo de exercer um impacto mÆximo em termos
económicos e sociais, os esforços devem concentrar-se na geraçªo futura de tecnologias na qual os computadores, interfaces
e redes estarªo mais integrados no ambiente quotidiano e tornarªo acessíveis, atravØs de interacçıes fÆceis e «naturais», uma
multiplicidade de serviços e aplicaçıes. Esta visªo da «inteligŒncia ambiente» destina-se a colocar o utilizador, o ser humano,
no centro do futuro desenvolvimento da sociedade do conhecimento.

Inalterado
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As acçıes da Comunidade concentrar-se-ªo nas prioridades tecnológicas que permitam concretizar essa visªo. Terªo como
objectivo a mobilizaçªo da comunidade de investigadores em
torno de iniciativas com objectivos específicos, como o desenvolvimento das próximas geraçıes de sistemas de comunicaçıes
móveis, com vista a atingir os objectivos de mØdio e longo
prazo, oferecendo simultaneamente a possibilidade de responder a novas solicitaçıes e necessidades, nªo só dos mercados
como tambØm das políticas pœblicas.
Acçıes previstas
As acçıes desenvolvidas incidirªo portanto nas seguintes prioridades tecnológicas:
Investigaçªo de carÆcter integrador sobre os domínios tecnológicos de
interesse prioritÆrio para os cidadªos e as empresas

Em complemento e prolongando os progressos esperados no
desenvolvimento das tecnologias de base, investigaçªo que vise
encontrar soluçıes para desafios da economia e da sociedade
importantes económicos e societais importantes e neste âmbito,
centrada em:

Em complemento e prolongando os progressos esperados no
desenvolvimento das tecnologias de base, investigaçªo que vise
encontrar soluçıes para desafios económicos e societais importantes que a sociedade do conhecimento emergente enfrenta e
neste âmbito, centrada em:

 Investigaçªo de tecnologias promotoras de confiança e que
tratem dos desafios-chave decorrentes do mundo «integralmente digital» e da necessidade de garantir os direitos e
privacidade dos cidadªos.

 sistemas de inteligŒncia ambiente que permitam o acesso
generalizado à sociedade da informaçªo, qualquer que seja
e das condiçıes, bem como sistemas interactivos e inteligentes para a saœde, a mobilidade, a segurança, o lazer, a
preservaçªo do património cultural, e a vigilância do ambiente.

 sistemas de inteligŒncia ambiente que permitam o acesso
generalizado à sociedade da informaçªo, independentemente
da idade e das condiçıes, bem como sistemas interactivos e
inteligentes para a saœde, a mobilidade, a segurança, o lazer,
o turismo, a preservaçªo do património cultural e respectivo acesso, e ambiente, incluindo acçıes humanitÆrias de
desminagem.

 comØrcio electrónico e móvel, bem como as tecnologias que
reforcem a segurança das transacçıes e das infra-estruturas,
novas ferramentas e mØtodos de trabalho, tecnologias de
ensino e formaçªo e sistemas de capitalizaçªo dos conhecimentos, de gestªo empresarial integrada e de administraçªo
pœblica electrónica,

 comØrcio electrónico e móvel, bem como as tecnologias que
reforcem a segurança das transacçıes e das infra-estruturas,
novas ferramentas e mØtodos de trabalho, incluindo as consequŒncias das IST no trabalho e nos ambientes de trabalho,
tecnologias de ensino e formaçªo e sistemas de capitalizaçªo
dos conhecimentos, de gestªo empresarial integrada e de
administraçªo pœblica electrónica, tomando em consideraçªo as necessidades dos consumidores;

 plataformas e sistemas distribuídos de grande escala, incluindo os sistemas à base de GRID que permitam encontrar
soluçıes eficazes para problemas complexos em domínios
como o ambiente, a energia, a saœde, o transporte e a
concepçªo industrial.

Inalterado

Infra-estruturas de comunicaçªo e de processamento da informaçªo

Sistemas de acesso, transmissªo, armazenamento, distribuiçªo e
localizaçªo da informaçªo destinadas a responder às necessidades crescentes de conectividade e de processamento da informaçªo, actividades de investigaçªo sobre a infra-estrutura de
comunicaçªo e de computaçªo, incidindo prioritariamente em:

Infra-estruturas de comunicaçªo móveis, sem fios, ópticas e de
banda larga e tecnologias de computaçªo e de software que
sejam fiÆveis, generalizadas e possam ser adaptadas de modo
a satisfazer as necessidades crescentes de aplicaçıes e serviços.
O apoio incidirÆ em:

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
PROPOSTA INICIAL

C 75 E/145
PROPOSTA ALTERADA

 novas geraçıes de sistemas e redes de comunicaçıes sem
fios e móveis, sistemas de comunicaçªo por satØlite, tecnologias integralmente ópticas, integraçªo e gestªo das redes
de comunicaçªo, tecnologias capacitantes necessÆrias para o
desenvolvimento de sistemas, infra-estruturas e serviços, em
especial audiovisuais;

 novas geraçıes de sistemas e redes de comunicaçıes sem
fios e móveis, sistemas de comunicaçªo por satØlite, tecnologias integralmente ópticas, integraçªo e gestªo das redes
de comunicaçªo, tecnologias capacitantes necessÆrias para o
desenvolvimento de sistemas, infra-estruturas e serviços, em
especial audiovisuais. Os trabalhos resultarªo tambØm na
próxima geraçªo Internet, incluindo o lançamento da versªo
seis (IPv6);

 tecnologias e arquitecturas de software que garantam serviços multifuncionais e sistemas distribuídos, engenharia e
controlo de sistemas complexos e de grande escala que
assegurem a fiabilidade e a robustez.

 tecnologias, arquitecturas e sistemas distribuídos de software
que suportem o desenvolvimento de serviços multifuncionais e complexos com participaçªo de mœltiplos intervenientes; engenharia e controlo de sistemas complexos e de
grande escala que assegurem a fiabilidade e a robustez.

Componentes e microssistemas

Inalterado

Componentes miniaturizados e a custos reduzidos com base em
novos materiais e integrando funcionalidades alargadas, incidindo o esforço em:

 concepçªo e produçªo de componentes micro e optoelectrónicos e fotónicos,

 concepçªo e produçªo de componentes micro e optoelectrónicos e fotónicos, nomeadamente para o armazenamento
da informaçªo, levando a miniaturizaçªo atØ aos seus limites
e minimizando os custos e o consumo de energia de componentes microelectrónicos e de microssistemas, tomando
em consideraçªo o impacto ambiental de sistemas IST.

 nanoelectrónica, microtecnologias e microssistemas, e investigaçªo multidisciplinar sobre novos materiais e dispositivos
quânticos; novos modelos e conceitos de processamento da
informaçªo.

 nanoelectrónica, microtecnologias, ecrªs e microssistemas, e
investigaçªo multidisciplinar sobre novos materiais e dispositivos quânticos; novos modelos e conceitos de processamento da informaçªo.

Gestªo da informaçªo e interfaces

Inalterado

Investigaçªo sobre as ferramentas de gestªo da informaçªo e
sobre as interfaces que permitam interacçıes mais fÆceis, em
todo o lado e a qualquer momento, com serviços e aplicaçıes
baseados no conhecimento, incidindo o esforço em:

 sistemas de representaçªo e gestªo do conhecimento baseados no contexto e na semântica, incluindo sistemas cognitivos, bem como ferramentas de criaçªo, organizaçªo, partilha e difusªo de conteœdos digitais;

 interfaces multissensoriais capazes de compreender e interpretar a expressªo natural do homem atravØs das palavras,
gestos e diferentes sentidos, ambientes virtuais, bem como
sistemas plurilinguísticos, indispensÆveis à construçªo da
sociedade do conhecimento à escala europeia.

 sistemas de representaçªo e gestªo do conhecimento baseados no contexto e na semântica, incluindo sistemas cognitivos, bem como ferramentas de criaçªo, organizaçªo, navegaçªo, recuperaçªo, partilha e difusªo de conteœdos digitais;

Inalterado
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1.1.3. Nanotecnologias, materiais inteligentes e novos processos de
produçªo
Objectivo

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø ajudar a
Europa a adquirir a massa crítica de capacidades necessÆria para
o desenvolvimento e exploraçªo, nomeadamente numa perspectiva de eco-eficiŒncia as tecnologias de ponta à base de produtos, serviços e processos de fabrico dos próximos anos, essencialmente baseados no conhecimento e na informaçªo.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø ajudar os
Estados-Membros, os países candidatos e outros país associados
a adquirir a massa crítica de capacidades necessÆria para o
desenvolvimento e exploraçªo, nomeadamente numa perspectiva de eco-eficiŒncia e reduçªo das descargas de substâncias
perigosas no ambiente, e as tecnologias de ponta à base de
produtos, serviços e processos de fabrico dos próximos anos,
essencialmente baseados no conhecimento e na informaçªo.

Inalterado

A indœstria transformadora europeia produz actualmente bens e
serviços num valor de cerca de 4 000 milhares de milhıes de
euros por ano. Num mercado mundial cada vez mais concorrencial, a Europa deve manter e reforçar a sua competitividade,
satisfazendo simultaneamente os requisitos do desenvolvimento
sustentÆvel. Para tal Ø necessÆrio um esforço importante de
aperfeiçoamento, desenvolvimento e difusªo das tecnologias
avançadas: nanotecnologias, materiais baseados no conhecimento, novos processos de produçªo.
Na fronteira da engenharia quântica, da tecnologia dos materiais e da biologia molecular, e previsivelmente um dos factores-chave da próxima revoluçªo industrial, as nanotecnologias sªo
objecto de investimentos considerÆveis por parte dos concorrentes da Uniªo (500 milhıes de dólares de fundo pœblicos em
2001 nos Estados Unidos, ou seja uma duplicaçªo dos actuais
meios e um montante cinco vezes superior ao das actuais despesas europeias).
A Europa, que possui competŒncias importantes em alguns
destes sectores, como a nanofabricaçªo e a nanoquímica, deve
investir de maneira mais substancial e coordenada neste domínio.

No domínio dos materiais, o objectivo Ø desenvolver os materiais inteligentes com elevado valor acrescentado de aplicaçªo
previsível em sectores como os transportes, a energia ou o
sector biomØdico, para os quais existe um mercado potencial
de vÆrias dezenas de milhares de milhıes de euros.

O desenvolvimento de sistemas de produçªo flexíveis, integrados e limpos exige um esforço substancial de investigaçªo em
matØria de aplicaçªo das novas tecnologias ao fabrico e à
gestªo.
Acçıes previstas
Nanotecnologias:
 investigaçªo interdisciplinar a longo prazo para a compreensªo dos fenómenos, o controlo dos processos e o
desenvolvimento de ferramentas de investigaçªo;
 arquitecturas supramoleculares e macromolØculas;

No domínio dos materiais, o objectivo Ø desenvolver os materiais inteligentes com elevado valor acrescentado de aplicaçªo
previsível em sectores como os transportes, a energia, a electrónica ou o sector biomØdico, para os quais existe um mercado
potencial de vÆrias dezenas de milhares de milhıes de euros.

Inalterado
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 nanobiotecnologias;
 tØcnicas de engenharia à escala nanomØtrica para a criaçªo
de materiais e de componentes;
 desenvolvimento de dispositivos e de instrumentos de manipulaçªo e de controlo;
 aplicaçıes em domínios como a saœde, a química, a energia,
a óptica e o ambiente.
Materiais inteligentes:
 desenvolvimento dos conhecimentos fundamentais;
 tecnologias associadas à produçªo e transformaçªo de novos
materiais;
 engenharia de apoio.

 tecnologias associadas à produçªo e transformaçªo de novos
materiais, incluindo biomateriais;
Inalterado

Novos processos de produçªo:
 desenvolvimento de sistemas de fabrico flexíveis e inteligentes que integrem os progressos das tecnologias de fabrico
virtual, os sistemas interactivos de apoio à tomada de decisıes, e a engenharia de alta precisªo;

 desenvolvimento de processos novos e de sistemas de fabrico flexíveis e inteligentes que integrem os progressos das
tecnologias de fabrico virtual, os sistemas interactivos de
apoio à tomada de decisıes, e a engenharia de alta precisªo
e robótica inovadora;

 investigaçªo sistemÆtica necessÆria para a gestªo dos resíduos e o controlo dos riscos;

 investigaçªo sistemÆtica necessÆria para a gestªo nªo poluente dos resíduos e o controlo dos riscos na produçªo e
fabrico, incluindo bioprocessos e reduçªo do consumo de
fontes primÆrias;

 desenvolvimento de novos conceitos que optimizem o ciclo
de vida dos sistemas, produtos e serviços industriais.

Inalterado

1.1.4. AeronÆutica e espaço
Objectivo
O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø duplo:
consolidar, atravØs da integraçªo das suas actividades de investigaçªo, a posiçªo da indœstria europeia no domínio aeroespacial face a uma concorrŒncia cada vez mais forte a nível mundial e contribuir para a exploraçªo do potencial de investigaçªo
europeu neste sector, ao serviço de uma melhor segurança e
protecçªo do ambiente.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu
Distintos no plano tecnológico e económico, mas próximos
pelas suas repercussıes industriais e políticas e pelos seus intervenientes, a aeronÆutica e o espaço sªo domínios de sucesso
económico e comercial europeu. Todavia, o investimento americano nesses domínios ainda Ø actualmente trŒs a seis vezes
superior, consoante os sectores.

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø duplo:
consolidar, atravØs da integraçªo das suas actividades de investigaçªo, a posiçªo da indœstria aeronÆutica e espacial europeia
face a uma concorrŒncia cada vez mais forte a nível mundial e
contribuir para a exploraçªo do potencial de investigaçªo nos
Estados-Membros, países candidatos e outros países associados
neste sector, ao serviço de uma melhor segurança e protecçªo
do ambiente.
Inalterado

Distintos no plano tecnológico e económico, mas próximos
pelas suas repercussıes industriais e políticas e pelos seus intervenientes, a aeronÆutica e o espaço sªo domínios em que a
Europa tem uma tradiçªo de sucesso e de potencial económico
e comercial. Todavia, o investimento americano nesses domínios ainda Ø actualmente trŒs a seis vezes superior, consoante os
sectores.
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Num ambiente concorrencial cada vez mais exigente, as necessidades previsíveis em matØria de transportes aØreos ascendem,
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Inalterado

Nesta perspectiva, o relatório «Vision 2020» (1) dos altos responsÆveis industriais europeus deste sector recomenda que se
proceda a uma optimizaçªo dos esforços de investigaçªo europeus, nacionais e privados em torno de uma visªo comum e de
uma agenda estratØgica de investigaçªo.
No domínio do espaço, e na sequŒncia da Comunicaçªo da
Comissªo «A Europa e o Espaço: início de um novo capítulo» (2), Ø necessÆrio que a Uniªo apoie os trabalhos de investigaçªo que permitam aos mercados e à sociedade tirar benefícios do espaço.
Acçıes previstas
AeronÆutica
Em matØria de investigaçªo em aeronÆutica, a acçªo da Comunidade incidirÆ na investigaçªo e nas actividades de desenvolvimento tecnológico necessÆrias para:
 reforçar a competitividade da indœstria europeia em matØria
de aparelhos comerciais, de motores e de equipamentos;

 reduzir os danos e repercussıes no ambiente (emissıes de
CO2 e de NOX, ruído);

 reforçar a segurança dos aparelhos num trÆfego aØreo em
grande aumento;
 aumentar a capacidade e a segurança do sistema de transportes aØreos, em apoio à criaçªo do «CØu Único Europeu»
(sistemas de controlo e gestªo do trÆfego aØreo).
Espaço
Desenvolvida em estreita coordenaçªo com a AgŒncia Espacial
Europeia (ESA), as outras agŒncias espaciais e a indœstria, e com
o objectivo de reforçar a coerŒncia dos elevadíssimos investimentos necessÆrios, a acçªo da Uniªo incidirÆ na realizaçªo de:
 projecto Galileo no domínio da navegaçªo por satØlite;

___________
(1) «European Aeronautics: A Vision for 2020» (Relatório do Grupo de Personalidades).
(2) COM(2000) 597.

 reduzir o consumo de energia e o impacto ambiental das
aeronaves, incluindo danos e cargas (emissıes de CO2 e de
NOX, ruído);

Inalterado
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 plataforma GMES para vigilância do ambiente e da segurança;
 investigaçªo avançada necessÆria para a integraçªo do segmento espacial e do segmento terrestre no domínio das
comunicaçıes.

1.1.5. Segurança alimentar e riscos para a saœde
Objectivo

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø contribuir para o estabelecimento das bases científicas e tecnológicas
integradas necessÆrias ao desenvolvimento, na Europa de um
sistema de produçªo e distribuiçªo de alimentos seguros e sªos,
e ao controlo dos riscos associados à alimentaçªo, apoiando-se
nomeadamente nas ferramentas da biotecnologia, bem como
dos riscos para a saœde associados às alteraçıes do ambiente.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø contribuir para o estabelecimento das bases científicas e tecnológicas
integradas necessÆrias ao desenvolvimento, nos Estados-Membros, países candidatos e outros países associados, de um sistema ambientalmente correcto de produçªo e distribuiçªo de
alimentos seguros e sªos, de acordo com as necessidades dos
consumidores, e ao controlo dos riscos associados à alimentaçªo, apoiando-se nomeadamente nas ferramentas da biotecnologia, bem como dos riscos para a saœde associados às alteraçıes do ambiente.

Inalterado

As recentes crises no sector alimentar, mais especificamente a
da encefalopatia espongiforme bovina (EEB), salientaram ao
mesmo tempo a complexidade das questıes da segurança alimentar e a sua dimensªo na maior parte dos casos internacional e transfronteiras. A integraçªo do mercado interno europeu
em matØria agrícola e alimentar exige uma abordagem dos
problemas que se colocam neste domínio e a consequente realizaçªo de trabalhos de investigaçªo com ele relacionados, à
escala europeia. É nesta perspectiva que serÆ em breve criada
a Autoridade Alimentar Europeia.

Os cidadªos e consumidores esperam que a investigaçªo contribua para garantir que os gØneros e produtos comercializados
sªo seguros, sªos e podem ser consumidos com toda a segurança.

Os cidadªos e consumidores esperam que a investigaçªo contribua para garantir que os gØneros e produtos comercializados
sªo seguros, sªos e podem ser consumidos com toda a segurança. Para tal, a tónica deverÆ ser colocada na globalidade da
cadeia de produçªo, «da mesa para o campo», incluindo, quando
adequado, a botânica e as biotecnologias relevantes para a
saœde.

Tal exige a disponibilizaçªo de conhecimentos científicos tªo
completos, precisos e actualizados quanto possível. A par da
saœde pœblica, estÆ em jogo a prosperidade de um sector que
representa cerca de 600 000 milhıes de euros de volume de
negócio anual e 2,6 milhıes de empregos.

Tal exige a disponibilizaçªo de conhecimentos científicos tªo
completos, precisos e actualizados quanto possível. A par da
saœde pœblica, estÆ em jogo a prosperidade de um sector que
representa cerca de 600 000 milhıes de euros de volume de
negócio anual e 2,6 milhıes de empregos. Tendo em conta que
a maior parte do sector Ø constituído por empresas de dimensªo pequena ou muito pequena, o sucesso das actividades
desenvolvidas dependerÆ da adaptaçªo dos conhecimentos e
processos às características específicas destas empresas.

Para a Europa, trata-se tambØm de poder contribuir de forma
substancial para os trabalhos de investigaçªo sobre estas questıes, que se colocam hoje a nível mundial, e de forma coerente
para o debate internacional sobre esta matØria, com base em
conhecimentos tªo precisos e completos quanto possível.

Inalterado
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As mesmas observaçıes sªo aplicÆveis aos diferentes aspectos
dos problemas ligados ao impacto das alteraçıes do ambiente
na saœde, que suscitam preocupaçıes crescentes dos cidadªos
europeus, manifestando-se frequentemente à escala internacional. Por estas diferentes razıes, mas tambØm a fim de beneficiar
da conjugaçªo das melhores fontes especializadas disponíveis
em domínios complexos, os trabalhos de investigaçªo em causa
devem ser efectuados a nível europeu, de uma forma que permita assegurar uma verdadeira coordenaçªo das actividades nacionais.

Acçıes previstas

26.3.2002
PROPOSTA ALTERADA

As mesmas observaçıes sªo aplicÆveis aos diferentes aspectos
dos problemas ligados ao impacto dos factores ambientais na
saœde (por exemplo, desreguladores endócrinos, agentes carcinogØneos, etc), que suscitam preocupaçıes crescentes dos cidadªos europeus, manifestando-se frequentemente à escala internacional. Por estas diferentes razıes, mas tambØm a fim de
beneficiar da conjugaçªo das melhores fontes especializadas
disponíveis em domínios complexos, os trabalhos de investigaçªo em causa devem ser efectuados a nível europeu, de
uma forma que permita assegurar uma verdadeira coordenaçªo
das actividades nacionais.

Inalterado

A acçªo da Uniªo abrangerÆ a investigaçªo ligada a diferentes
aspectos do controlo dos riscos alimentares e das relaçıes entre
saœde e alimentaçªo:

 mØtodos de anÆlise e detecçªo de contaminantes químicos e
de microrganismos patogØnicos (vírus, bactØrias, parasitas e
novos agentes do tipo priªo;

 mØtodos de anÆlise, detecçªo e controlo de contaminantes
químicos e de microrganismos patogØnicos existentes ou
emergentes, como vírus, bactØrias, leveduras, fungos, parasitas e novos agentes do tipo priªo (com Œnfase no desenvolvimento de testes diagnósticos ante-mortem para a BSE e
o tremor epizoótico);

 impacto na saœde humana da alimentaçªo animal e da utilizaçªo, nesta alimentaçªo, de subprodutos de diversas origens;

 impacto na saœde humana da alimentaçªo animal, incluindo
produtos contendo organismos geneticamente modificados,
e da utilizaçªo, nesta alimentaçªo, de subprodutos de diversas origens;

 processos de rastreabilidade, nomeadamente dos organismos
geneticamente modificados, incluindo os baseados em desenvolvimentos recentes em biotecnologia;

 processos de rastreabilidade, relacionados nomeadamente
com organismos geneticamente modificados;

 mØtodos de produçªo mais seguros e de alimentos mais sªo,
incluindo os baseados nas biotecnologias e nos processos de
agricultura biológica;

 mØtodos de produçªo e transformaçªo mais seguros e ambientalmente mais correctos e de alimentos mais sªos, nutritivos e funcionais, com base num leque de abordagens
desde o recurso à botânica, zoologia e biotecnologias atØ à
agricultura biológica;

 epidemiologia das afecçıes e alergias ligadas à alimentaçªo e
das susceptibilidades genØticas;

 epidemiologia das afecçıes e alergias ligadas à alimentaçªo,
incluindo o impacto do regime alimentar na saœde das
crianças;

 impacto da alimentaçªo na saœde, nomeadamente dos produtos que contŒm organismos geneticamente modificados;

 impacto da alimentaçªo na saœde, incluindo, entre outros,
os produtos resultantes da agricultura biológica ou que contŒm organismos geneticamente modificados e dos decorrentes de progressos recentes em biotecnologia;

 riscos ambientais para a saœde, com tónica nos riscos cumulativos, nas vias de transmissªo ao homem, nos efeitos a
longo prazo e da exposiçªo a doses fracas, bem como o
impacto nos grupos particularmente sensíveis, mais especificamente as crianças.

 riscos ambientais para a saœde (químicos, biológicos e físicos), com tónica nos riscos cumulativos, incluindo exposiçıes combinadas de substâncias autorizadas, nas vias de
transmissªo ao homem, nos efeitos a longo prazo e da
exposiçªo a doses fracas, bem como o impacto nos grupos
particularmente sensíveis, mais especificamente as crianças.
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1.1.6. Desenvolvimento sustentÆvel e alteraçıes globais (1)
Objectivo
O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø reforçar
as capacidades científicas e tecnológicas necessÆrias para a Europa implementar um desenvolvimento sustentÆvel, contribuir
significativamente para os esforços iniciados a nível internacional para compreender e controlar as alteraçıes globais e preservar o equilíbrio dos ecossistemas.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu

C 75 E/151
PROPOSTA ALTERADA

1.1.6. Desenvolvimento sustentÆvel (1)
Inalterado
O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø reforçar
as capacidades científicas e tecnológicas necessÆrias para a Europa implementar um desenvolvimento sustentÆvel, reconhecido como um objectivo comunitÆrio pelo Conselho Europeu
de Gotemburgo, que integre as dimensıes ambiental, económica e social, especialmente no que diz respeito a assegurar
transportes e energia sustentÆveis. Tal deverÆ permitir aos Estados-Membros, países candidatos e outros países associados contribuir significativamente para os esforços iniciados a nível internacional para compreender e controlar as alteraçıes globais e
preservar o equilíbrio dos ecossistemas.
Inalterado

A aplicaçªo à escala global de um desenvolvimento sustentÆvel
exige muito particularmente:
 o aperfeiçoamento, desenvolvimento e difusªo de tecnologias que permitam assegurar uma utilizaçªo mais racional
dos recursos naturais, uma produçªo com menos resíduos e
a reduçªo do impacto da actividade económica no ambiente;

 o aperfeiçoamento, desenvolvimento e difusªo de tecnologias que permitam assegurar a conservaçªo e uma utilizaçªo
mais racional e sustentÆvel dos recursos naturais, com menos resíduos e a reduçªo do impacto da actividade económica no ambiente, em benefício de uma Europa consciente
em matØria de energia e transportes;

 uma melhor compreensªo dos mecanismos das alteraçıes
globais, mais particularmente das alteraçıes climÆticas e
das nossas capacidades de previsªo neste domínio.

 uma melhor compreensªo dos mecanismos e impactos das
alteraçıes globais, mais particularmente das alteraçıes climÆticas e das nossas capacidades de previsªo neste domínio,
e dos ecossistemas.

Em matØria tecnológica, tal como destacado no Livro Verde da
Comissªo «Para uma estratØgia europeia de segurança do aprovisionamento energØtico» (2), dois domínios prioritariamente em
causa sªo a energia e os transportes, responsÆveis por mais de
80 % das emissıes totais de gases com efeito de estufa e por
mais de 90 % das emissıes de CO2.
Nos termos do Protocolo de Quioto, a Uniªo assumiu o compromisso de, no período de 2008 a 2012, reduzir as suas
emissıes de gases com efeito de estufa em 8 % relativamente
ao seu nível de 1990.

A concretizaçªo deste objectivo, de curto prazo, exige um esforço importante de implantaçªo em grande escala de tecnologias actualmente em desenvolvimento.

Inalterado

Nos termos do Protocolo de Quioto, a Uniªo assumiu o compromisso de, no período de 2008 a 2012, reduzir as suas
emissıes de gases com efeito de estufa em 8 % relativamente
ao seu nível de 1990. Tal exigirÆ o desenvolvimento de soluçıes
inovadoras para energia e transportes sustentÆveis.
Inalterado

Para alØm deste objectivo, a realizaçªo de um desenvolvimento
sustentÆvel a longo prazo, com as próximas dØcadas como
horizonte, implica a disponibilizaçªo e rentabilizaçªo das fontes
e vectores energØticos mais adequados deste ponto de vista. Tal
exige um esforço de investigaçªo sustentado a mais longo
prazo.

___________
(1) Os objectivos prioritÆrios em matØria de investigaçªo nuclear sªo apresentados no Anexo «Objectivos científicos e tecnológicos» da proposta de programa-quadro Euratom.
(2) COM(2000) 769.

___________
(1) Os objectivos prioritÆrios em matØria de investigaçªo nuclear sªo apresentados no Anexo «Objectivos científicos e tecnológicos» da proposta de programa-quadro Euratom.
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Sªo tambØm necessÆrios trabalhos de investigaçªo de mØdio e
longo prazo para desenvolver o sistema europeu de transportes
sustentÆveis, mencionado como um objectivo prioritÆrio da
Uniªo no Livro Branco sobre a política comum dos transportes
actualmente em preparaçªo pela Comissªo.

No domínio do estudo das alteraçıes climÆticas, o esforço desenvolvido actualmente a nível mundial representa anualmente
cerca de 2 000 milhıes de euros. A Europa contribui com 500
milhıes de euros, em comparaçªo com os 900 milhıes dos
Estados Unidos.

A Uniªo Europeia Ø parte nos acordos internacionais nos vÆrios
domínios ligados às alteraçıes globais, como o Protocolo de
Quioto sobre as alteraçıes climÆticas ou as Convençıes das
Naçıes Unidas sobre a biodiversidade e a desertificaçªo. A
Uniªo tem o dever de dar uma contribuiçªo, simultaneamente
substancial e coerente, para os esforços desenvolvidos no âmbito dos grandes programas internacionais de investigaçªo sobre estes temas.

A acçªo da Comunidade pode contribuir para assegurar esta
coordenaçªo necessÆria da participaçªo europeia no esforço
mundial.

26.3.2002
PROPOSTA ALTERADA

Sªo tambØm necessÆrios trabalhos de investigaçªo de mØdio e
longo prazo para desenvolver o sistema europeu de transportes
sustentÆveis, que foi definido como um objectivo prioritÆrio da
Uniªo no Livro Branco sobre a política europeia dos transportes.

Inalterado

A Uniªo Europeia Ø parte nos acordos internacionais nos vÆrios
domínios ligados às alteraçıes globais, como o Protocolo de
Quioto sobre as alteraçıes climÆticas, o Protocolo de Montreal
ou as Convençıes das Naçıes Unidas sobre a biodiversidade e a
desertificaçªo. A Uniªo tem o dever de dar uma contribuiçªo,
simultaneamente substancial e coerente, para os esforços desenvolvidos no âmbito dos grandes programas internacionais de
investigaçªo sobre estes temas.

Inalterado

Acçıes previstas

Tecnologias para um desenvolvimento sustentÆvel

O esforço da Comunidade, numa perspectiva de curto a mØdio
prazo, concentrar-se-Æ num nœmero limitado de acçıes de
grande amplitude nos seguintes domínios:

 energias renovÆveis, poupança de energia e eficiŒncia energØtica, muito especialmente no meio urbano, bem como
transportes limpos, com o desenvolvimento de novos conceitos de veículos, nomeadamente para o transporte rodoviÆrio, bem como o desenvolvimento de combustíveis alternativos;

 transportes inteligentes, muito especialmente sob a forma de
tecnologias que permitam o reequilíbrio, bem como a integraçªo e o aumento da interoperabilidade dos diferentes
modos de transporte, nomeadamente atravØs de inovaçªo na
gestªo da cadeia logística (em especial dos contentores).
A mais longo prazo, as acçıes desenvolvidas incidirªo prioritariamente em:
 pilhas de combustível para aplicaçıes fixas e para os transportes;
 tecnologia do hidrogØnio;
 novos conceitos de tecnologias solares fotovoltaicas e utilizaçıes avançadas da biomassa.

Suprimido

O esforço da Comunidade concentrar-se-Æ em actividades nos
seguintes domínios:

Suprimido
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i) Sistemas energØticos sustentÆveis
 no curto a mØdio prazo, especialmente no ambiente
urbano:
 principais fontes de energia novas e renovÆveis e sua
integraçªo,
 combustíveis alternativos,
 poupança de energia e eficiŒncia energØtica, em especial em edifícios;
 no mØdio a longo prazo:
 cØlulas de combustível incluindo aplicaçıes para
transportes e utilizaçªo fixa,
 tecnologias do hidrogØnio como um vector de energia e sistema de armazenamento,
 conceitos novos e avançados para energia fotovoltaica e utilizaçıes avançadas da biomassa (incluindo
de origem agrícola),
 eliminaçªo de CO2 associada a instalaçıes mais limpas a combustíveis fósseis.
ii) Transportes de superfície sustentÆveis
 com vista a desenvolver sistemas e veículos de transporte respeitadores do ambiente e transportes urbanos
limpos, com utilizaçªo racional do automóvel na cidade:
 novos conceitos de veículos, em especial para transportes rodoviÆrios e urbanos, incluindo sistemas de
propulsªo inovadores e integraçªo de cØlulas de
combustível para fins de transporte,
 tØcnicas, concepçªo e produçªo avançadas que resultem numa melhoria da qualidade, segurança reciclabilidade, conforto e eficÆcia em termos de custos;
 com vista a tornar os transportes ferroviÆrios e marítimos mais eficazes, a satisfazer as necessidades de interoperabilidade de um sistema ferroviÆrio europeu
œnico e a garantir o transporte inteligente e seguro de
passageiros e mercadorias, em especial para o transporte
rodoviÆrio e marítimo:
 reequilíbrio e integraçªo de diferentes modos de
transporte em benefício dos que sªo mais sustentÆveis e seguros (por exemplo atravØs do desenvolvimento da intermodalidade no transporte de mercadorias e passageiros e da inovaçªo na gestªo da
cadeia logística),
 optimizaçªo da utilizaçªo da infra-estrutura e maior
segurança atravØs de sistemas e veículos de transporte inteligentes e interoperÆveis e da prevençªo
do congestionamento do trÆfego, em especial em
zonas urbanas.
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Alteraçıes globais

A acçªo da Comunidade incidirÆ prioritariamente nos seguintes
aspectos:

26.3.2002
PROPOSTA ALTERADA

iii) Alteraçıes globais e ecossistemas

Inalterado

 impacto e mecanismos das emissıes de gases com efeito de
estufa no clima e dos «sumidouros» de carbono (oceanos,
florestas, solos);

 impacto e mecanismos das emissıes de gases com efeito
de estufa e de outros componentes atmosfØricos no
clima e dos «sumidouros» de carbono (oceanos, florestas,
solos), em especial com vista a melhorar as previsıes e a
avaliar as opçıes no que diz respeito à atenuaçªo dos
efeitos;

 ciclo da Ægua;

 ciclo da Ægua, incluindo aspectos relacionados com o
solo;

 biodiversidade protecçªo dos recursos genØticos, funcionamento dos ecossistemas terrestres e marinhos e interacçıes
das actividades humanas com estes;

 compreensªo da biodiversidade marinha e terrestre, das
funçıes do ecossistema marinho, protecçªo dos recursos
genØticos, gestªo sustentÆvel dos ecossistemas terrestres
e marinhos e interacçıes das actividades humanas com
estes;

 mecanismos da desertificaçªo e das catÆstrofes naturais ligadas às alteraçıes climÆticas;

Inalterado

 sistemas globais de observaçªo das alteraçıes climÆticas.

1.1.7. Cidadªos e governaçªo na sociedade europeia do conhecimento

Objectivo

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø mobilizar
num esforço coerente, na sua riqueza e diversidade, as capacidades de investigaçªo europeias em ciŒncias económicas, políticas, sociais e humanas ao serviço da compreensªo e do controlo das questıes associadas à emergŒncia da sociedade do
conhecimento e de novas formas de relacionamento entre os
cidadªos e as instituiçıes.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu
Os Conselhos Europeus de Lisboa, de Março de 2000, e de
Nice, de Novembro de 2000, definiram para a Uniªo Europeia
o objectivo estratØgico de se tornar na «economia baseada no
conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz
de garantir um crescimento económico sustentÆvel, com mais e
melhores empregos, e com maior coesªo social».
Nesta perspectiva, o Conselho Europeu de Lisboa sublinhou que
«os recursos humanos sªo o principal trunfo da Europa», e que
os sistemas europeus de ensino e formaçªo «necessitam de ser
adaptados nªo só às exigŒncias da sociedade do conhecimento
como tambØm à necessidade de um maior nível e qualidade do
emprego».

1.1.7. Cidadªos e governaçªo numa sociedade europeia do conhecimento aberta

Inalterado

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste domínio Ø mobilizar
num esforço coerente, na sua riqueza e diversidade, as capacidades de investigaçªo nos Estados-Membros, países candidatos e
outros países associados em ciŒncias económicas, políticas, sociais e humanas necessÆrias para a compreensªo e o controlo
das questıes associadas à emergŒncia da sociedade do conhecimento e de novas formas de relacionamento entre os seus
habitantes, por um lado, e as suas instituiçıes, por outro.

Inalterado
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A transiçªo da Europa para a economia e a sociedade do conhecimento e o desenvolvimento sustentÆvel desta ao serviço da
qualidade de vida de todos os cidadªos processar-se-ªo mais
facilmente se feitas de um modo abrangente e controlado. Tal
exige um esforço substancial de investigaçªo centrado nos desafios de um progresso económico e social integrado e sustentÆvel, baseado nos valores fundamentais de justiça e de solidariedade que caracterizam o modelo europeu de sociedade. Nesta
perspectiva, os trabalhos de investigaçªo no domínio das ciŒncias económicas, políticas, sociais e humanas devem contribuir
mais especialmente para assegurar simultaneamente o controlo
e exploraçªo de uma quantidade de informaçıes e conhecimentos que aumenta de maneira exponencial e a compreensªo dos
processos em curso neste domínio.

Na Europa, esta questªo coloca-se nomeadamente em relaçªo
com a questªo do funcionamento da democracia e das novas
formas de governaçªo, e no contexto geral desta œltima. O
desafio reside na relaçªo entre os cidadªos e as instituiçıes
num ambiente político e decisório complexo, caracterizado
pela sobreposiçªo de níveis de decisªo nacional, regional e
europeu, e no papel de importância crescente no debate político da sociedade civil e dos seus representantes.
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A transiçªo da Europa para a economia e a sociedade do conhecimento e o desenvolvimento sustentÆvel desta ao serviço da
qualidade de vida de todos os cidadªos processar-se-ªo mais
facilmente se feitas de um modo abrangente e controlado. Tal
exige um esforço substancial de investigaçªo centrado nos desafios de um progresso económico e social integrado e sustentÆvel, baseado nos valores fundamentais de justiça e de solidariedade que caracterizam o modelo europeu de sociedade, bem
como nas questıes de espírito empresarial e de desenvolvimento de pequenas empresas. Nesta perspectiva, os trabalhos
de investigaçªo no domínio das ciŒncias económicas, políticas,
sociais e humanas devem contribuir mais especialmente para
assegurar simultaneamente o controlo e exploraçªo de uma
quantidade de informaçıes e conhecimentos que aumenta de
maneira exponencial e a compreensªo dos processos em curso
neste domínio.

Inalterado

Tais questıes assumem uma dimensªo europeia evidente, ou
mesmo intrínseca, que só ganha em ser estudada tomando
em consideraçªo os seus aspectos globais.
Esta dimensªo europeia só agora começa a ser tida em conta
nos trabalhos de investigaçªo desenvolvidos a nível nacional e
nªo Ø ainda objecto de toda a atençªo que merece.
É à escala europeia que parece mais natural abordar estes aspectos. Uma acçªo empreendida a nível da Uniªo permite, alØm
disso, assegurar a coerŒncia metodológica necessÆria e tirar todo
o partido da riqueza ligada à variedade de abordagens existentes
na Europa e da diversidade europeia.
Acçıes previstas
A acçªo da Comunidade incidirÆ nos seguintes temas:

Sociedade do conhecimento

Sociedade europeia do conhecimento e coesªo social

 melhoramento da produçªo, da transmissªo e da utilizaçªo
dos conhecimentos na Europa;

 Investigaçªo relacionada com os objectivos definidos pelo
Conselho Europeu de Lisboa e Conselhos subsequentes,
em especial: melhoramento da produçªo, da transmissªo e
da utilizaçªo dos conhecimentos na Europa;

 opçıes e escolhas para o desenvolvimento de uma sociedade
do conhecimento ao serviço dos objectivos que a Uniªo se
fixou nos Conselhos Europeu de Lisboa e de Nice, em especial em matØria de melhoria da qualidade de vida, de
políticas de emprego e de mercado de trabalho, de ensino
e de formaçªo ao longo de toda a vida e de reforço da
coesªo social e do desenvolvimento sustentÆvel;

 opçıes e escolhas para o desenvolvimento de uma sociedade
do conhecimento ao serviço dos objectivos que a Uniªo se
fixou nos Conselhos Europeu de Lisboa e de Nice, em especial em matØria de melhoria da qualidade de vida, de
políticas sociais de emprego e de mercado de trabalho, de
ensino e de formaçªo ao longo de toda a vida e de reforço
da coesªo social e do desenvolvimento sustentÆvel;
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 variedade das dinâmicas de transiçªo para a sociedade do
conhecimento a nível local, nacional e regional.

Cidadania, democracia e novas formas de governaçªo

PROPOSTA ALTERADA

 variedade das dinâmicas de transiçªo e das vias para a sociedade do conhecimento a nível local, nacional e regional.

Inalterado

 consequŒncias da integraçªo europeia e do alargamento da
Uniªo para a democracia, a noçªo de legitimidade e o funcionamento das instituiçıes;

 consequŒncias da integraçªo europeia e do alargamento da
Uniªo para a democracia, a noçªo de legitimidade e o funcionamento das instituiçıes atravØs de uma melhor compreensªo das instituiçıes políticas e sociais na Europa e
da sua evoluçªo história;

 redefiniçªo dos domínios de competŒncia e de responsabilidade e novas formas de governaçªo;

 articulaçªo dos domínios de competŒncia e de responsabilidade e novas formas de governaçªo;

 questıes de segurança, associadas à resoluçªo de conflitos e
ao restabelecimento da paz e da justiça;

 emergŒncia de novas formas de cidadania e de identidades,
formas e impacto da diversidade cultural na Europa.

Em termos operacionais, a acçªo da Uniªo incidirÆ no apoio a:

Inalterado

 emergŒncia de novas formas de cidadania e de identidades,
formas e impacto da diversidade cultural na Europa e diÆlogo social e cultural entre a Europa e o resto do mundo.

Inalterado

 trabalhos de investigaçªo e estudos comparados transnacionais e desenvolvimento coordenados de estatísticas e de
indicadores qualitativos e quantitativos;
 trabalhos de investigaçªo interdisciplinares para apoio às
políticas pœblicas;
 criaçªo e exploraçªo, à escala europeia, de infra-estruturas
de investigaçªo e de bases de dados e de conhecimentos.

1.2.

26.3.2002

Antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da
Uniªo

As actividades desenvolvidas a este respeito tŒm por objectivo:
 responder às necessidades científicas e tecnológicas das políticas da Comunidade e da Uniªo, no conjunto dos domínios correspondentes a estas políticas, incluindo os domínios temÆticos prioritÆrios, que nªo implicam o recurso aos
trŒs grandes instrumentos utilizados nos domínios prioritÆrios mas requerem acçıes e modos de intervençªo específicos;
 responder de maneira flexível e rÆpida às necessidades científicas e tecnológicas específicas emergentes e a desenvolvimentos importantes imprevisíveis, bem como às necessidades específicas que surgem nas fronteiras do conhecimento,
muito especialmente em domínios multitemÆticos e interdisciplinares, incluindo os ligados aos domínios prioritÆrios.
Estas actividades incidirªo nos domínios e temas seguintes:

Suprimido
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1.2.1. Actividades desenvolvidas com base em convites à apresentaçªo de propostas
Estes convites abrangem duas categorias, nªo exclusivas, de
trabalhos de investigaçªo:
 Investigaçªo necessÆria à concepçªo, implementaçªo e
acompanhamento da aplicaçªo das políticas da Comunidade
e da Uniªo:
 investigaçªo de apoio à aplicaçªo das políticas comuns,
como a política agrícola comum e a política comum da
pesca;
 investigaçªo de apoio aos objectivos políticos da Uniªo
tal como definidos, por exemplo, no 6.o programa de
acçªo em matØria de ambiente ou no Livro Verde (1)
«Para uma estratØgia europeia de segurança do aprovisionamento energØtico» (2);
 investigaçªo de apoio aos objectivos fixados para a
Uniªo pelo Conselho Europeu, por exemplo os fixados
pelos Conselhos Europeus de Lisboa e da Feira em matØria de política económica, nos domínios da sociedade
da informaçªo e e-Europe, das empresas, da política
social e do emprego, do ensino e da formaçªo, incluindo
os instrumentos e mØtodos estatísticos necessÆrios;
 investigaçªo necessÆria a outras políticas da Comunidade
ou da Uniªo nos domínios, por exemplo, da saœde,
nomeadamente saœde pœblica, do desenvolvimento regional, do comØrcio, das relaçıes externas e da ajuda
ao desenvolvimento, ou da justiça e dos assuntos internos.
 Investigaçªo que responda às necessidades em certos domínios novos, interdisciplinares e multidisciplinares, ou que
exija conhecimentos de ponta, especialmente com vista a
ajudar a investigaçªo europeia a fazer face a desenvolvimentos importantes e inesperados, incluindo nos domínios ligados aos domínios prioritÆrios.
As actividades desenvolvidas nestes domínios sªo levadas a cabo
com base nas condiçıes, princípios e apoio dos seguintes mecanismos:
 As actividades em causa assumem essencialmente a forma
de:
 projectos específicos orientados de amplitude geralmente
limitada, desenvolvidos em parcerias de dimensªo adaptada às necessidades a satisfazer;
 ligaçªo em rede de actividades de investigaçªo desenvolvidas a nível nacional, em que a concretizaçªo dos objectivos visados exige a mobilizaçªo das capacidades
existentes nos Estados-Membros.
Em certos casos devidamente justificados, em que os objectivos visados possam ser melhor atingidos desta forma, poderÆ haver um recurso limitado aos instrumentos utilizados
nos domínios temÆticos prioritÆrios, como as redes de excelŒncia ou mesmo, se for caso disso, os projectos integrados;

___________
(1) COM(2001) 31.
(2) COM(2001) 769.
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 A escolha dos temas, domínios e tópicos de investigaçªo
serÆ efectuada pela Comissªo com base em trabalhos de
avaliaçªo de um grupo interno de utilizadores, fundamentando-se no parecer de uma estrutura de consulta independente composta por peritos científicos e industriais de alto
nível.
 Para a execuçªo destas actividades, poderÆ recorrer-se a um
mecanismo em duas fases: convites a manifestaçıes de interesse abertos a todas as entidades e organizaçıes na
Uniªo, a fim de identificar com precisªo, e seguidamente
avaliar, as necessidades, convites à apresentaçªo de propostas sobre os temas escolhidos desta forma.
 Entre os projectos considerados de qualidade científica e
tecnológica suficiente no exame pelos pares, a Comissªo
seleccionarÆ os mais capazes de contribuir para o apoio
às políticas cuja aplicaçªo ela assegura.
 Em coerŒncia com o seu espírito e o seu objectivo, as
actividades desenvolvidas neste contexto serªo executadas
com base em decisıes anuais.
Por outro lado, estas actividades compreendem nomeadamente:

1.2.

Actividades específicas abrangendo um campo mais vasto
de investigaçªo

As actividades neste âmbito complementarªo a investigaçªo
desenvolvida nos domínios temÆticos prioritÆrios e incluirªo
as seguintes actividades:
 Antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da
UE
 Actividades específicas de investigaçªo para as PME
 Actividades específicas de cooperaçªo internacional
 Actividades do Centro Comum de Investigaçªo

1.2.1. Antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da UE
Estas actividades desempenham um papel distinto na arquitectura global do sexto programa-quadro. Envolvem modalidades
de execuçªo comuns, bem como a massa crítica necessÆria, a
fim de garantir um desenvolvimento eficiente e flexível dos
trabalhos de investigaçªo essenciais para os objectivos fundamentais da investigaçªo comunitÆria e que abrangem uma vasta
gama de necessidades que nªo podem ser satisfeitas no âmbito
das prioridades temÆticas. Estas actividades terªo os seguintes
objectivos específicos:
 Fundamentaçªo da formulaçªo e execuçªo das políticas comunitÆrias, com incidŒncia nos interesses de possíveis futuros membros da Uniªo, bem como dos actuais Estados-Membros, e acompanhamento dos seus efeitos;
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 Exploraçªo das oportunidades e problemas científicos e tecnológicos novos ou emergentes, incluindo em especial domínios de investigaçªo interdisciplinares e multidisciplinares,
em que a acçªo europeia Ø oportuna tendo em vista o seu
potencial para desenvolvimento de posiçıes estratØgicas na
vanguarda dos conhecimentos e em novos mercados, ou
para antecipaçªo de questıes essenciais para a sociedade
europeia.
Uma característica comum destas actividades Ø que serªo executadas numa perspectiva plurianual que tome directamente em
consideraçªo as necessidades e pontos de vista dos principais
intervenientes associados (conforme adequado, decisores políticos, grupos de utilizadores industriais, grupos de investigaçªo
de vanguarda, etc.). Estas actividades serªo executadas em conjunto com um mecanismo de programaçªo anual, atravØs do
qual serªo determinadas prioridades específicas correspondentes
às necessidades identificadas e abrangidas pelos objectivos supramencionados.
As prioridades assim determinadas serªo entªo inscritas no
programa de trabalho do programa específico correspondente,
juntamente com as prioridades derivadas de objectivos de outras componentes do programa, e actualizadas regularmente.
Tal resultarÆ numa afectaçªo progressiva do orçamento relacionado com estas actividades às prioridades específicas identificadas, ao longo de todo o período de execuçªo.
A programaçªo serÆ executada pela Comissªo e basear-se-Æ em
sugestıes recebidas em resposta a uma vasta consulta dos círculos interessados na UE e nos países associados ao programa-quadro relativamente aos tópicos a incluir.
SerÆ afectado um orçamento de 440 milhıes de euros às actividades de investigaçªo descritas infra que tenham sido determinadas com base nas necessidades passíveis de identificaçªo
neste momento. Tal representa 50 % do montante destinado a
todas as actividades no âmbito desta rubrica. Os restantes 50 %
serªo afectados a actividades de investigaçªo a definir no decurso da execuçªo do programa específico.
i) Investigaçªo orientada para as políticas

As actividades neste âmbito apoiarªo em especial:
 a execuçªo de políticas comuns, nomeadamente da
política agrícola comum e da política comum de pescas;
 a realizaçªo de objectivos das políticas comunitÆrias,
incluindo em especial os definidos no 6.o Programa de
Acçªo em matØria de Ambiente (1), no Livro Verde «Para
uma estratØgia europeia de segurança do aprovisionamento energØtico» (2) e no Livro Branco sobre a política
europeia de transportes (3), bem como em domínios
como a saœde pœblica e a protecçªo dos consumidores,
a igualdade entre gØneros, o desenvolvimento regional,
o comØrcio, o alargamento, as relaçıes externas e a
ajuda ao desenvolvimento, a justiça e os assuntos internos;

___________
(1) COM(2001) 31.
(2) COM(2001) 769.
(3) COM(2001) 370.
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 a realizaçªo de outros objectivos importantes da Comunidade, como os definidos pela Comissªo Europeia para
os cinco anos do seu mandato e os derivados de orientaçıes políticas estabelecidas pelo Conselho Europeu,
nomeadamente na estratØgia de Lisboa, no que diz respeito à política económica, nos domínios da sociedade
da informaçªo e da «e-Europe», das empresas, do mercado interno e da concorrŒncia, da política social e emprego e da educaçªo e cultura, incluindo as ferramentas
e mØtodos estatísticos necessÆrios.
Programaçªo plurianual
A programaçªo plurianual destas actividades tomarÆ em
conta os pareceres dos ComitØs Científicos relevantes associados às políticas em causa. A programaçªo serÆ elaborada
com o apoio de um Grupo de Utilizadores composto por
vÆrios serviços da Comissªo, que recorrerªo tambØm,
quando adequado, a uma estrutura de consulta independente composta por peritos científicos e industriais de
alto nível. O Grupo de Utilizadores avaliarÆ as sugestıes
apresentadas relativamente aos tópicos a incluir, com base
nos seguintes critØrios:
 Sua contribuiçªo para a formulaçªo e desenvolvimento
de políticas (por exemplo, relaçıes com propostas legislativas em preparaçªo ou com prazos importantes nesse
domínio);
 Sua potencial contribuiçªo para a competitividade da
UE, o reforço das suas bases científicas e tecnológicas
e a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo, incluindo a integraçªo efectiva dos países candidatos;
 Valor acrescentado europeu, tomando especialmente em
consideraçªo a investigaçªo desenvolvida nos Estados-Membros nos domínios relevantes;
 PertinŒncia científica e viabilidade dos temas de investigaçªo e das abordagens propostas;
 Garantia de uma divisªo adequada das tarefas, bem
como de sinergias, entre estas actividades e as acçıes
directas do Centro Comum de Investigaçªo em apoio
às políticas comunitÆrias.
A programaçªo poderÆ ser alterada atravØs de um procedimento de emergŒncia baseado nos mesmos critØrios de
avaliaçªo, em caso de crise que suscite necessidades de
investigaçªo urgentes e imprevistas.
Prioridades de investigaçªo iniciais
O mØtodo de programaçªo descrito supra foi aplicado para a
definiçªo de prioridades de investigaçªo orientadas para as
políticas e que respondam a necessidades jÆ passíveis de
antecipaçªo. Nesta primeira aplicaçªo do mØtodo, tomou-se
como base as sugestıes de tópicos apresentadas pelos serviços da Comissªo responsÆveis por políticas em vÆrios
domínios, com recurso, quando adequado, ao parecer dos
ComitØs Científicos relevantes, bem como os objectivos
mais vastos da Uniªo conforme definidos em sucessivas
conclusıes das reuniıes do Conselho Europeu. As prioridades assim definidas serªo integradas no programa de trabalho no início da execuçªo do programa.
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Estas prioridades foram agrupadas nas seguintes linhas de
acçªo, numa estrutura que optimiza sinergias entre requisitos de diferentes políticas e contributos científicos e que
permeia e complementa as prioridades temÆticas:

 Gestªo sustentÆvel dos recursos naturais da Europa. A
investigaçªo desenvolvida neste âmbito responde às necessidades das políticas relacionadas, em especial, com a
modernizaçªo e sustentabilidade das políticas comuns
agrícola e de pescas e com a promoçªo do desenvolvimento regional, incluindo a silvicultura. Esta incidirÆ
em:

Promoçªo de uma agricultura e silvicultura sustentÆveis
e baseadas na qualidade; modelos multifuncionais de
gestªo agrícola e silvícola sustentÆvel e ferramentas e
mØtodos de avaliaçªo associados; promoçªo do desenvolvimento rural; abordagens alternativas para a gestªo
das pescas, atravØs de uma melhor compreensªo dos
parâmetros-chave biológicos e de selectividade numa
abordagem baseada em ecossistemas; desenvolvimento
de bases para políticas destinadas a promover a aquicultura sustentÆvel atravØs da prevençªo de doenças, da
diversificaçªo dos sistemas de produçªo e de melhores
sistemas de criaçªo de animais; implicaçıes ambientais
de sistemas de produçªo agrícola, piscícola e baseados
na aquicultura; aquicultura e saœde e bem-estar dos animais; avaliaçªo ambiental (solo, Ægua, ar, ruído).

 Garantia da saœde, segurança e oportunidades da populaçªo europeia. A investigaçªo neste âmbito responde
às necessidades das políticas relacionadas, em especial,
com a implementaçªo da Agenda Social Europeia, a
saœde pœblica, a protecçªo do consumidor e a criaçªo
de um Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça.
Esta incidirÆ em:

Questıes sociais, do consumidor e de saœde pœblica,
incluindo determinantes da saœde e fornecimento de
serviços de saœde e pensıes sustentÆveis e de alta qualidade (em especial no contexto do envelhecimento e da
evoluçªo demogrÆfica); deficiŒncias, epidemiologia que
contribua para a prevençªo de doenças e respostas a
doenças raras e transmissíveis emergentes, doaçıes de
órgªos e de sangue em condiçıes de segurança, mØtodos
de ensaio que nªo envolvam animais para avaliaçªo dos
riscos de substâncias químicas e ameaças emergentes à
segurança, saœde e segurança dos consumidores e trabalhadores, bem como compreensªo dos fluxos migratórios e de refugiados e das tendŒncias de criminalidade.

 Determinaçªo da coesªo e potencial económico de uma
Uniªo Europeia mais vasta e mais integrada. A investigaçªo neste âmbito responde, em especial, às necessidades de uma sØrie de políticas relacionadas com a competitividade, o dinamismo e a integraçªo da economia
europeia no contexto do alargamento, da globalizaçªo e
das relaçıes comerciais da Europa com o resto do
mundo. Esta incidirÆ em:
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Impactos das políticas de integraçªo, desenvolvimento
sustentÆvel, competitividade e comØrcio (incluindo melhores meios de avaliaçªo do desenvolvimento económico e da coesªo); segurança dos transportes; desenvolvimento de ferramentas, indicadores e parâmetros operacionais para avaliaçªo do desempenho (económico,
ambiental e social) de sistemas sustentÆveis de transporte e energia, e para previsªo e desenvolvimento de
políticas inovadoras de sustentabilidade a mØdio e longo
prazo; questıes relativas à sociedade da informaçªo
(como a gestªo e protecçªo de bens digitais, incluindo
acesso à sociedade da informaçªo); protecçªo do património cultural; melhor qualidade, acessibilidade e difusªo de estatísticas europeias.

SerÆ garantida uma abordagem coordenada no tratamento
de questıes relacionadas com a investigaçªo que sejam comuns a políticas em diferentes domínios, em especial no
que diz respeito à mediçªo e avaliaçªo do impacto da evoluçªo demogrÆfica e, de forma mais vasta, ao desenvolvimento de estatísticas e indicadores relevantes em termos de
políticas.

ii) Investigaçªo para exploraçªo de oportunidades e problemas
científicos e tecnológicos novos e emergentes

A investigaçªo neste âmbito responderÆ às necessidades em
novos domínios interdisciplinares e multidisciplinares ou
em domínios que impliquem conhecimentos de ponta, no
âmbito legítimo da investigaçªo comunitÆria, bem como a
desenvolvimentos importantes inesperados. Ao reunir recursos de toda a UE, tem como objectivo colocar a investigaçªo
europeia numa posiçªo de liderança, criando ou abrindo o
caminho para novos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. EstimularÆ o fluxo de ideias entre o meio acadØmico e industrial e permitirÆ à Europa explorar de melhor
forma o seu património em matØria de investigaçªo na via
para uma sociedade do conhecimento dinâmica.

Serªo inicialmente apoiados os seguintes domínios de actividade:

 Investigaçªo para uma avaliaçªo rÆpida de novas descobertas ou de fenómenos de observaçªo recente, que
possam indicar a emergŒncia de riscos ou problemas de
grande importância para a sociedade europeia, bem
como para uma identificaçªo de respostas adequadas.

 Investigaçªo em domínios emergentes do conhecimento
e em tecnologias futuras, em especial em domínios
transdisciplinares, altamente inovadores e que envolvam
riscos (tØcnicos) correspondentemente elevados. EstarÆ
aberta a todas as novas ideias que tenham um potencial
significativo para um impacto industrial e/ou social importante ou para o desenvolvimento das capacidades de
investigaçªo da Europa a longo prazo.
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As propostas serªo avaliadas com base na excelŒncia da
investigaçªo, no seu potencial para impacto futuro e, especialmente no primeiro destes domínios, na sua capacidade
de inovaçªo.

Programaçªo plurianual
Serªo seleccionados tópicos específicos, no âmbito das categorias supramencionadas, em que se centrarÆ a investigaçªo durante a execuçªo do programa, atravØs de uma
programaçªo plurianual com base na sua urgŒncia ou potencial para futura relevância societal, industrial ou económica, tendo em conta as actividades de investigaçªo em
curso neste âmbito. A avaliaçªo dos tópicos serÆ efectuada
com o apoio de uma estrutura de consulta independente
composta por peritos científicos e industriais de alto nível e
integrarÆ tambØm os seguintes critØrios:
 Contribuiçªo potencial dos tópicos de investigaçªo propostos para a inovaçªo e para a competitividade da UE,
o reforço das suas bases científicas e tecnológicas e a
realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo, incluindo
uma efectiva integraçªo dos países candidatos à adesªo;
 PertinŒncia científica e oportunidade dos temas de investigaçªo e das abordagens propostas.

A programaçªo poderÆ ser alterada atravØs de um procedimento de emergŒncia baseado nos mesmos critØrios de
avaliaçªo, em caso de crise que suscite necessidades de
investigaçªo urgentes e imprevistas.
iii) Execuçªo
As actividades programadas serªo executadas atravØs de
convites à apresentaçªo de propostas. Assumirªo essencialmente a forma de:
 Projectos específicos orientados, geralmente de amplitude limitada, desenvolvidos atravØs de parcerias de dimensªo adaptada às necessidades a satisfazer.
 Ligaçªo em rede de actividades de investigaçªo desenvolvidas a nível nacional, em que os objectivos visados
podem ser atingidos atravØs da mobilizaçªo das capacidades existentes nos Estados-Membros, nos países candidatos e noutros Estados associados.
Em certos casos devidamente justificados, em que os objectivos visados possam ser melhor atingidos desta forma, poderÆ verificar-se um recurso limitado aos instrumentos utilizados nos domínios temÆticos prioritÆrios.
As propostas serªo seleccionadas na sequŒncia de uma avaliaçªo efectuada por peritos independentes.
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Actividades específicas de investigaçªo para as PME

1.2.2. Actividades específicas de investigaçªo para as PME

A participaçªo das PME no programa-quadro processa-se essencialmente no âmbito das acçıes realizadas nos domínios temÆticos prioritÆrios.

Inalterado

Executadas ao abrigo do apoio à competitividade europeia e à
política das empresas e da inovaçªo, estas acçıes específicas
tŒm por objectivo ajudar as PME europeias nos domínios tradicionais ou novos a reforçar as suas capacidades tecnológicas e
a desenvolver as suas capacidades de funcionamento à escala
europeia e internacional.
Podendo ser efectuadas na globalidade do campo científico e
tecnológico, estas acçıes assumem a forma de:
 Acçıes de investigaçªo colectiva:
Acçıes de investigaçªo a mØdio prazo de grande amplitude
realizadas por centros de investigaçªo tØcnica em benefício
de associaçıes industriais ou de agrupamentos de indœstrias
em sectores industriais inteiros à escala europeia dominados
pelas PME;
 Acçıes de investigaçªo em cooperaçªo:
Acçıes de investigaçªo desenvolvidas por centros de investigaçªo por conta de diversas PME de vÆrios países europeus
sobre temas de interesse comum, ou por PME de alta tecnologia em colaboraçªo com centros de investigaçªo e universidades.
Actividades específicas de cooperaçªo internacional

1.2.3. Actividades específicas de cooperaçªo internacional

Executadas para fins de apoio à política externa e à política de
ajuda ao desenvolvimento da Uniªo, estas actividades específicas
situam-se no domínio da cooperaçªo com, mais particularmente:

Inalterado

 países terceiros mediterrânicos;
 Rœssia e Estados da CEI;

 países terceiros mediterrânicos e balcânicos;
Inalterado

 países em desenvolvimento.
1.2.2. Actividades do Centro Comum de Investigaçªo (1)
De acordo com a sua missªo de apoio científico e tØcnico às
políticas da Uniªo, o CCI concentrarÆ as suas actividades em
temas prioritÆrios para a definiçªo e aplicaçªo de políticas sectoriais. As acçıes realizadas terªo uma forte dimensªo europeia
e apoiar-se-ªo num conjunto de competŒncias específicas.

1.2.4. Actividades do Centro Comum de Investigaçªo (1)
Inalterado

___________
(1) As actividades do CCI no domínio da investigaçªo nuclear sªo descritas no
anexo «Objectivos científicos e tecnológicos» da proposta de programa-quadro
Euratom. O CCI desenvolverÆ, alØm disso, actividades no âmbito das acçıes de
estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo e poderÆ participar no conjunto das actividades de investigaçªo do programa-quadro realizadas com base
em convites à apresentaçªo de propostas, nos domínios prioritÆrios e no
âmbito da acçªo «Antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da
Uniªo», em ligaçªo com estas actividades, desenvolverÆ uma quantidade limitada de trabalhos de investigaçªo exploratória.

___________
(1) As actividades do CCI no domínio da investigaçªo nuclear sªo descritas no
anexo «Objectivos científicos e tecnológicos» da proposta de programa-quadro
Euratom. O CCI desenvolverÆ, alØm disso, actividades no âmbito das acçıes de
estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo e, em ligaçªo com estas
actividades, desenvolverÆ uma quantidade limitada de trabalhos de investigaçªo exploratória.
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Estas actividades serªo desenvolvidas pelo CCI nos seus domínios de competŒncia específica, para os quais dispıe de instalaçıes especiais, se nªo mesmo œnicas, bem como nos domínios
em que a sua neutralidade em relaçªo aos interesses nacionais e
privados lhe permitem executar, da melhor forma possível, as
actividades de investigaçªo ligadas à elaboraçªo e aplicaçªo das
políticas comunitÆrias, bem como à execuçªo das tarefas daí
decorrentes, algumas das quais sªo da competŒncia da Comissªo.

O CCI desenvolverÆ estas actividades em estreita cooperaçªo e
em rede com os meios científicos, os organismos nacionais de
investigaçªo e as empresas na Europa.

As actividades do CCI terªo como denominador comum essencial a segurança dos cidadªos sob os seus diferentes aspectos:
saœde, ambiente, segurança nuclear, segurança pœblica, luta contra a fraude.

O CCI desenvolverÆ estas actividades em estreita cooperaçªo e
em rede com os meios científicos, os organismos nacionais de
investigaçªo e as empresas na Europa. PoderÆ participar em
todas as actividades de investigaçªo no âmbito do programa-quadro, incluindo as redes de excelŒncia e os projectos integrados.

Inalterado

Neste contexto, foram seleccionados dois domínios de investigaçªo específicos (sendo um terceiro abrangido pelas actividades desenvolvidas no âmbito das acçıes Euratom):

 Alimentaçªo, produtos químicos e saœde:

Segurança e qualidade da alimentaçªo, nomeadamente luta
contra a EEB, organismos geneticamente modificados, produtos químicos, aplicaçıes biomØdicas (mais particularmente o estabelecimento de referŒncias neste domínio).

 Ambiente e desenvolvimento sustentÆvel:

Segurança e qualidade da alimentaçªo, nomeadamente luta
contra a EEB, organismos geneticamente modificados, produtos químicos, incluindo validaçªo de processos de ensaio
que nªo envolvam animais, aplicaçıes biomØdicas (mais
particularmente o estabelecimento de referŒncias neste domínio).

Inalterado

Alteraçıes climÆticas (ciclo do carbono, modelizaçªo, impactos) e tecnologias para o desenvolvimento sustentÆvel
(energias renovÆveis, instrumentos de integraçªo das políticas), melhoria da qualidade do ar, protecçªo do ambiente
europeu, desenvolvimento de redes e mediçıes de referŒncia, apoio tØcnico aos objectivos da iniciativa Vigilância
Global do Ambiente e da Segurança (GMES).

Alteraçıes climÆticas (ciclo do carbono, modelizaçªo, impactos) e tecnologias para o desenvolvimento sustentÆvel
(energias renovÆveis, instrumentos de integraçªo das políticas), protecçªo do ambiente europeu, desenvolvimento de
redes e mediçıes de referŒncia, apoio tØcnico aos objectivos
da iniciativa Vigilância Global do Ambiente e da Segurança
(GMES).

Serªo, alØm disso, desenvolvidos trŒs tipos de actividades de
carÆcter geral:
 Prospectiva científica e tecnológica:
Trabalhos de prospectiva tØcnico-económica baseados nas
actividades de redes europeias;

Inalterado
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 Materiais de referŒncia e mediçıes (1):

Serviço ComunitÆrio de ReferŒncia e materiais de referŒncia
certificados, validaçªo e qualificaçªo de mØtodos de mediçıes químicas;

 Segurança pœblica e luta antifraude:

Detecçªo de minas antipessoais, prevençªo de riscos naturais e tecnológicos, redes de apoio à ciber-segurança na
Uniªo, tecnologias de controlo da fraude.

2.

ESTRUTURA˙ˆO DO ESPA˙O EUROPEU DA INVESTIGA˙ˆO

2.1.

Investigaçªo e inovaçªo
Objectivo

O objectivo destas acçıes Ø incentivar, na Comunidade e no
conjunto das suas regiıes, a inovaçªo tecnológica, a exploraçªo
dos resultados da investigaçªo, a transferŒncia de conhecimentos e de tecnologias, bem como a criaçªo de empresas tecnológicas.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu

A capacidade comparativamente fraca da Europa para transformar os resultados dos trabalhos de investigaçªo e das descobertas científicas e tecnológicas em sucessos industriais, económicos e comerciais constitui uma das suas fraquezas mais notórias. Acçıes de incentivo à inovaçªo empreendidas a nível europeu podem contribuir para elevar o nível global dos desempenhos da Europa e para aumentar as capacidades europeias
neste domínio, ajudando as empresas e os inovadores nos seus
esforços para funcionar à escala europeia e nos mercados internacionais, e fazendo com que os intervenientes do conjunto
das regiıes da Uniªo beneficiem da experiŒncia e dos conhecimentos adquiridos noutras regiıes atravØs de iniciativas empreendidas a esse nível.
Acçıes previstas

As actividades desenvolvidas neste contexto sŒ-lo-ªo em complemento das actividades em matØria de inovaçªo integradas
nas actividades realizadas no âmbito da «Integraçªo da investigaçªo».

Estas actividades terªo o carÆcter de acçıes de apoio geral à
inovaçªo, em complemento das actividades nacionais e regionais e em ligaçªo com estas, no intuito de reforçar a coerŒncia
dos esforços neste domínio.

___________
(1) As actividades de metrologia no domínio nuclear sªo descritas no anexo
«Objectivos científicos e tecnológicos» da proposta de programa-quadro Euratom.

O objectivo destas acçıes Ø incentivar, na Comunidade e no
conjunto das suas regiıes, a inovaçªo tecnológica, a exploraçªo
dos resultados da investigaçªo, a transferŒncia de conhecimentos e de tecnologias, bem como a criaçªo de empresas tecnológicas, incluindo nas regiıes menos desenvolvidas.

Inalterado
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As acçıes desenvolvidas neste domínio assumirªo a forma de
apoio a:

 Ligaçªo em rede dos intervenientes no sistema europeu de
inovaçªo e realizaçªo de anÆlises e estudos com o objectivo
de incentivar o intercâmbio de experiŒncias e de boas prÆticas;

 Ligaçªo em rede dos intervenientes e utilizadores no sistema
europeu de inovaçªo e realizaçªo de anÆlises e estudos com
o objectivo de incentivar o intercâmbio de experiŒncias e de
boas prÆticas e de promover uma maior participaçªo dos
utilizadores no processo de inovaçªo;

 Acçıes de incentivo a cooperaçıes transregionais em matØria de inovaçªo e de apoio à criaçªo de empresas tecnológicas, bem como à elaboraçªo de estratØgias regionais neste
domínio;

 Acçıes de incentivo a cooperaçıes transregionais em matØria de inovaçªo e de apoio à criaçªo de empresas tecnológicas, bem como à elaboraçªo de estratØgias regionais e
transregionais neste domínio;

 Acçıes de experimentaçªo de novas ferramentas e de novas
abordagens em matØria de inovaçªo tecnológica;

Inalterado

 Criaçªo ou consolidaçªo de serviços de informaçªo, nomeadamente electrónicos, por exemplo Cordis, bem como da
assistŒncia em matØria de inovaçªo (transferŒncia de tecnologias, protecçªo da propriedade intelectual, acesso ao capital de risco);

 Acçıes no domínio da informaçªo económica e tecnológica
(anÆlise das evoluçıes tecnológicas, das aplicaçıes e dos
mercados e tratamento e difusªo de informaçıes que possam ajudar os investigadores, empresÆrios, nomeadamente
as PME, e os investidores nas suas decisıes);

 AnÆlise e avaliaçªo das actividades em matØria de inovaçªo
desenvolvidas no âmbito de projectos de investigaçªo comunitÆrios, e a exploraçªo dos ensinamentos que deles podem
ser tirados nas políticas de inovaçªo.

Algumas destas acçıes serªo levadas a cabo em ligaçªo com as
desenvolvidas pelo BEI (por intermØdio, nomeadamente, do FEI)
no quadro da sua «Iniciativa Inovaçªo 2000», bem como pelos
Fundos Estruturais.

2.2.

Recursos humanos e mobilidade

Algumas destas acçıes serªo levadas a cabo em ligaçªo com as
desenvolvidas pelo BEI (por intermØdio, nomeadamente, do FEI)
no quadro da sua «Iniciativa Inovaçªo 2000», bem como em
coordenaçªo com as medidas dos Fundos Estruturais neste domínio.

Inalterado

Objectivo

As actividades desenvolvidas neste contexto tŒm por objectivo
apoiar o desenvolvimento, no conjunto das regiıes da Comunidade, de recursos humanos abundantes e de primeiro plano
mundial, atravØs do incentivo à mobilidade transnacional para
fins de formaçªo, de desenvolvimento das competŒncias ou de
transferŒncia dos conhecimentos, nomeadamente entre sectores
diferentes, o apoio ao desenvolvimento da excelŒncia científica e
a contribuiçªo para tornar a Europa mais atraente para os
investigadores de países terceiros. Estas actividades devem procurar que toda a populaçªo, muito especialmente as mulheres e
jovens investigadores, tire o melhor partido possível do potencial que representa, deste ponto de vista, tomando as medidas
adequadas para esse fim.

As actividades desenvolvidas neste contexto tŒm por objectivo
apoiar o desenvolvimento, no conjunto das regiıes da Comunidade, de recursos humanos abundantes e de primeiro plano
mundial, atravØs do incentivo à mobilidade transnacional para
fins de formaçªo, de desenvolvimento das competŒncias ou de
transferŒncia dos conhecimentos, nomeadamente entre sectores
diferentes, o apoio ao desenvolvimento da excelŒncia científica e
a contribuiçªo para tornar a Europa mais atraente para os
investigadores de países terceiros. Estas actividades devem procurar que toda a populaçªo, muito especialmente as mulheres e
jovens investigadores, tire o melhor partido possível do potencial que representa, deste ponto de vista, tomando as medidas
adequadas para esse fim e, quando adequado, em sinergia com
os esforços desenvolvidos no sentido da criaçªo de um espaço
europeu do ensino superior.
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Inalterado

A promoçªo da mobilidade transnacional Ø um meio simples,
particularmente eficaz e poderoso, para reforçar nªo só a excelŒncia europeia no seu conjunto, como tambØm a sua distribuiçªo nas diferentes regiıes da Uniªo. Com efeito, cria possibilidades de melhorar significativamente a qualidade da formaçªo dos investigadores, incentiva a circulaçªo e exploraçªo
dos conhecimentos e contribui para formar pólos de excelŒncia
de nível internacional e de atracçªo em toda a Europa. Uma
acçªo empreendida ao nível da Uniªo neste domínio ou em
matØria de recursos humanos em geral, que atinja a massa
crítica adequada, terÆ necessariamente efeitos considerÆveis.
SerÆ prestada especial atençªo:

 à participaçªo das mulheres em todas as acçıes e a medidas
adequadas de promoçªo de um equilíbrio mais justo entre
homens e mulheres na investigaçªo;

 às circunstâncias pessoais relacionadas com a mobilidade,
especialmente no que diz respeito à família, progressªo na
carreira e línguas;

 ao desenvolvimento da actividade de investigaçªo nas regiıes menos favorecidas da UE e dos países associados e à
necessidade de uma cooperaçªo maior e mais eficaz entre
disciplinas de investigaçªo e entre o meio acadØmico e a
indœstria, incluindo as PME.

Em cooperaçªo com as acçıes nacionais e comunitÆrias mais
adequadas, serÆ prestado apoio à disponibilizaçªo de assistŒncia
prÆtica aos investigadores estrangeiros em questıes (jurídicas,
administrativas, familiares ou culturais) relacionadas com a
sua mobilidade.
Acçıes previstas

Inalterado

Desenvolvidas na globalidade dos domínios do campo científico
e tecnológico, estas actividades assumirªo a seguinte forma:

 apoios globais a universidades, centros de investigaçªo, empresas e redes, para o acolhimento de investigadores europeus e de países terceiros;
 apoios individuais a investigadores europeus com vista à
mobilidade para um outro país europeu ou um país terceiro, bem como a investigadores de nível excelente de
países terceiros interessados em vir para a Europa.

 mecanismos de regresso aos países e regiıes de origem, bem
como de (re)inserçªo profissional, nomeadamente ligados à
concessªo de apoios globais e individuais;

 apoios individuais a investigadores europeus com vista à
mobilidade para um outro país europeu ou um país terceiro, bem como a investigadores de nível excelente de
países terceiros interessados em vir para a Europa. Esse
apoio proporcionarÆ um período de formaçªo suficientemente longo e abrangerÆ os investigadores com pelo menos
quatro anos de experiŒncia de investigaçªo;
Inalterado
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 participaçªo financeira em programas nacionais ou regionais de apoio à mobilidade dos investigadores que estejam
abertos a investigadores de outros países europeus;
 apoio a equipas europeias de investigaçªo elevado nível de
excelŒncia, mais particularmente para actividades de investigaçªo de ponta ou interdisciplinares.

 prØmios científicos para trabalhos de nível excelente realizados por um investigador que beneficie de um apoio financeiro da Uniªo para fins de mobilidade.
2.3.

 apoio à criaçªo de novas equipas europeias de investigaçªo
que se considere terem potencial para atingir um elevado
nível de excelŒncia científica, mais particularmente para actividades de investigaçªo de ponta ou interdisciplinares.
Inalterado

Infra-estruturas de investigaçªo
Objectivo
As acçıes desenvolvidas neste âmbito tŒm por objectivo contribuir para a criaçªo de um tecido de infra-estruturas de investigaçªo do mais elevado nível na Europa, bem como incentivar a sua utilizaçªo óptima à escala europeia.
Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu
O desenvolvimento de uma abordagem europeia em matØria de
infra-estruturas de investigaçªo e a execuçªo de acçıes neste
domínio a nível da Uniªo podem contribuir significativamente
para reforçar o potencial europeu de investigaçªo e a sua exploraçªo: ajudando a assegurar um acesso mais vasto às infra-estruturas existentes nos diferentes Estados-Membros e a reforçar a complementaridade das instalaçıes existentes, estimulando
o desenvolvimento ou a criaçªo de infra-estruturas que garantam um serviço à escala europeia, bem como opçıes de construçªo óptimas, tanto em termos europeus como de desenvolvimento tecnológico regional.
Acçıes previstas
Estas actividades serªo levadas a cabo no conjunto dos domínios do campo científico e tecnológico, incluindo os domínios
temÆticos prioritÆrios. SerÆ nomeadamente prestada especial
atençªo aos requisitos ligados à necessidade, para a investigaçªo
europeia no conjunto dos domínios e disciplinas, de dispor de
uma infra-estrutura de comunicaçªo de grande capacidade e de
alto dØbito (baseada em arquitecturas de tipo GRID, mais particularmente), bem como de serviços de publicaçªo electrónicos. Definidas e executadas especialmente com base no parecer
científico da Fundaçªo Europeia da CiŒncia, estas actividades
tomarªo a forma do apoio a:

 acesso transnacional às infra-estruturas de investigaçªo;
 execuçªo, atravØs das infra-estruturas ou de consórcios de
infra-estruturas de envergadura europeia, de iniciativas integradas que permitam assegurar o fornecimento de serviços à
escala europeia e que possam abranger, para alØm do acesso
transnacional, o estabelecimento e o funcionamento de redes de cooperaçªo e a execuçªo de projectos comuns de
investigaçªo destinados a elevar o nível de desempenho das
infra-estruturas em causa;

O desenvolvimento de uma abordagem europeia em matØria de
infra-estruturas de investigaçªo e a execuçªo de acçıes neste
domínio a nível da Uniªo podem contribuir significativamente
para reforçar o potencial europeu de investigaçªo e a sua exploraçªo: ajudando a assegurar um acesso mais vasto às infra-estruturas existentes nos diferentes Estados-Membros e a reforçar a complementaridade das instalaçıes existentes, estimulando
o desenvolvimento ou a criaçªo de infra-estruturas que garantam um serviço à escala europeia, bem como opçıes de construçªo óptimas, tanto em termos europeus como de desenvolvimento tecnológico regional e transregional.
Inalterado
Estas actividades serªo levadas a cabo no conjunto dos domínios do campo científico e tecnológico, incluindo os domínios
temÆticos prioritÆrios. SerÆ nomeadamente prestada especial
atençªo aos requisitos ligados à necessidade, para a investigaçªo
europeia no conjunto dos domínios e disciplinas, de dispor de
uma infra-estrutura de comunicaçªo de grande capacidade e de
alto dØbito (baseada em arquitecturas de tipo GRID, mais particularmente), incluindo o maior desenvolvimento do projecto
GØant, bem como de serviços de publicaçªo electrónicos. Definidas e executadas especialmente com base no parecer científico
da Fundaçªo Europeia da CiŒncia, estas actividades tomarªo a
forma do apoio a:
Inalterado
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 realizaçªo de estudos de viabilidade e de trabalhos preparatórios para a criaçªo de novas infra-estruturas de envergadura europeia;

 optimizaçªo das infra-estruturas europeias pelo apoio, a um
nível limitado, ao desenvolvimento de novas infra-estruturas. Este apoio poderÆ complementar uma participaçªo do
BEI ou dos Fundos Estruturais para o financiamento da sua
realizaçªo, devendo os estudos de viabilidade explorar sistematicamente essa possibilidade de participaçªo.
2.4.

CiŒncia/sociedade
Objectivo

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste âmbito Ø incentivar
o desenvolvimento, na Europa, de relaçıes harmoniosas entre a
ciŒncia e a sociedade e a abertura à inovaçªo, graças ao estabelecimento de novas relaçıes e de um diÆlogo informado entre
investigadores, industriais, decisores políticos e cidadªos.

Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu

O objectivo das acçıes desenvolvidas neste âmbito Ø incentivar
o desenvolvimento, na Europa, de relaçıes harmoniosas entre a
ciŒncia e a sociedade e a abertura à inovaçªo, bem como contribuir para a reflexªo crítica dos cientistas em resposta às
preocupaçıes da sociedade, graças ao estabelecimento de novas
relaçıes e de um diÆlogo informado entre investigadores, industriais, decisores políticos e cidadªos.

Inalterado

As questıes de ciŒncia/sociedade devem ser largamente abordadas a nível europeu devido à sua forte dimensªo europeia. Esta
estÆ ligada ao facto de essas questıes se colocarem muito frequentemente à escala europeia (como o demonstra o exemplo
dos problemas de segurança alimentar), ao interesse em beneficiar da experiŒncia e dos conhecimentos, frequentemente complementares, adquiridos nos diferentes países e à necessidade de
ter em conta a variedade de pontos de vista de que sªo objecto,
reflexo da diversidade cultural europeia.
Acçıes previstas

Na linha do documento de trabalho dos serviços da Comissªo
«CiŒncia, sociedade e cidadªos na Europa» (1), as actividades
realizadas neste domínio, no conjunto do campo científico e
tecnológico, incidirªo preferencialmente nos seguintes temas:

 Aproximar a investigaçªo da sociedade: CiŒncia e governaçªo, parecer científico, envolvimento da sociedade na investigaçªo, prospectiva;

 Aplicar o progresso científico e tecnológico de forma responsÆvel risco, competŒncias especializadas, aplicaçªo do
princípio da precauçªo sistema de referŒncia europeu, Øtica;

___________
(1) SEC(2000) 1973.

 Aplicar o progresso científico e tecnológico de forma responsÆvel de harmonia com os valores Øticos da maioria dos
europeus: avaliaçªo, gestªo e comunicaçªo da incerteza e do
risco, competŒncias especializadas, anÆlise e apoio às melhores prÆticas na aplicaçªo do princípio da precauçªo em
diferentes domínios de decisªo política, sistema de referŒncia
europeu, investigaçªo sobre Øtica em relaçªo à ciŒncia, evoluçªo tecnológica e suas aplicaçıes;
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 Reforçar o diÆlogo ciŒncia/sociedade: novas formas de diÆlogo, melhor conhecimento da ciŒncia por parte dos cidadªos, interesse dos jovens pelas carreiras científicas, participaçªo das mulheres na ciŒncia e na investigaçªo.

Tomarªo a forma de acçıes de apoio a:
 ligaçªo em rede e estabelecimento de relaçıes estruturais
entre as instituiçıes e as actividades em causa aos níveis
nacional, regional e europeu;
 intercâmbio de experiŒncias e de boas prÆticas;
 realizaçªo de trabalhos específicos de investigaçªo;
 iniciativas de sensibilizaçªo de forte visibilidade do tipo
prØmios e concursos;
 constituiçªo de bases de dados e de informaçıes, bem como
a realizaçªo de estudos, nomeadamente estatísticos e metodológicos, sobre os diferentes temas.
3.

REFOR˙O DAS BASES DO ESPA˙O EUROPEU DA INVESTIGA˙ˆO
Objectivo
As acçıes levadas a cabo neste âmbito tŒm por objectivo reforçar a coordenaçªo e apoiar um desenvolvimento coerente das
políticas e das actividades de investigaçªo e de incentivo à
inovaçªo na Europa.
Justificaçªo do esforço e do valor acrescentado europeu
A realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo assenta, em
primeiro lugar e sobretudo, na melhoria da coerŒncia e da
coordenaçªo das actividades e das políticas de investigaçªo e
de inovaçªo desenvolvidas ao nível nacional, regional e europeu. A acçªo da Comunidade pode contribuir para promover
os esforços empreendidos neste sentido, e constituir a base de
informaçªo, de conhecimentos e de anÆlises indispensÆveis para
levar a cabo este projecto.

Acçıes previstas
Desenvolvidas na globalidade dos domínios do campo científico
e tecnológico, estas acçıes assumirªo a seguinte forma:
 A fim de reforçar a coordenaçªo das actividades de investigaçªo realizadas na Europa, tanto no plano nacional como
no plano europeu, acçıes de apoio financeiro a:
 mœtua abertura dos programas nacionais;
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 Reforçar o diÆlogo ciŒncia/sociedade: novas formas de diÆlogo, com a participaçªo de intervenientes relevantes, melhor conhecimento da ciŒncia por parte dos cidadªos, maior
sensibilizaçªo atravØs de prØmios e «fóruns de cidadªos»,
interesse dos jovens pelas carreiras científicas, iniciativas
destinadas à promoçªo do papel e da posiçªo das mulheres
na ciŒncia e na investigaçªo a todos os níveis.
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 ligaçªo em rede de actividades de investigaçªo desenvolvidas a nível nacional e regional;
 actividades de cooperaçªo científica e tecnológica realizadas no âmbito de outros quadros de cooperaçªo europeia, como as actividades da Fundaçªo Europeia da
CiŒncia;
 colaboraçªo e iniciativas comuns de organismos de cooperaçªo científica europeia especializados como, por
exemplo, CERN, EMBL, ESO ou ESA (1).
Serªo desenvolvidos especiais esforços para incentivar a coordenaçªo europeia de actividades de investigaçªo numa vasta
gama de prioridades de investigaçªo, incluindo:
 saœde: questıes de saœde em grupos populacionais específicos (em especial crianças e idosos); principais doenças (por
exemplo, diabetes e hepatite).
 ambiente: desenvolvimento urbano e local sustentÆvel; riscos
sísmicos;
 energia (combustíveis fósseis): nova geraçªo de centrais
(emissıes quase nulas), armazenamento de energia, transportes e distribuiçªo.
Estas acçıes serªo levadas a cabo no contexto geral dos esforços
empreendidos para optimizar o funcionamento global da cooperaçªo científica e tecnológica europeia e assegurar a complementaridade das suas diferentes componentes, que incluem
igualmente COST e Eureka.
 A fim de apoiar o desenvolvimento coerente das políticas de
investigaçªo e de inovaçªo na Europa:
 realizaçªo de anÆlises e de estudos, de trabalhos em
matØria de prospectiva, de estatísticas e de indicadores
científicos e tecnológicos;
 criaçªo e apoio ao funcionamento de grupos de trabalho
especializados e de instâncias para a concertaçªo e o
debate político;
 apoio aos trabalhos de aferimento do desempenho das
políticas de investigaçªo e de inovaçªo a nível nacional,
regional e europeu;
 apoio à realizaçªo dos trabalhos de cartografia da excelŒncia científica e tecnológica na Europa;
 apoio à realizaçªo dos trabalhos necessÆrios para melhorar o ambiente regulamentar e administrativo da investigaçªo e da inovaçªo na Europa.

___________
(1) CERN: Organizaçªo Europeia de Investigaçªo Nuclear; EMBL: Laboratório
Europeu de Biologia Molecular; ESO: Observatório Europeu do HemisfØrio
Sul; ESA: AgŒncia Espacial Europeia.
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ANEXO II
MONTANTE GLOBAL M`XIMO, RESPECTIVAS QUOTAS-PARTES E DISTRIBUI˙ˆO INDICATIVA
O montante financeiro global mÆximo e as quotas-partes das diferentes acçıes, tal como mencionadas no artigo 164.o
do Tratado CE, sªo os seguintes:
milhıes de euros

Primeira acçªo (1)

13 570

Segunda acçªo (2)

600

(3)

300

Terceira acçªo
Quarta acçªo

(4)

1 800

Montante global mÆximo (*)

16 270

(*) Repartiçªo indicativa:
1. Integraçªo da investigaçªo (5) (6)

12 770

 Genómica e biotecnologia para a saœde

2 000

 Tecnologias da sociedade da informaçªo

3 600

 Nanotecnologias, materiais inteligentes novos processos de produçªo

1 300

 AeronÆutica e espaço

1 000

 Segurança alimentar e riscos para a saœde

600

 Desenvolvimento sustentÆvel e alteraçıes globais

1 700

 Cidadªos e governaçªo sociedade europeia do conhecimento

225

2. Estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo

3 050

 Investigaçªo e inovaçªo

300

 Recursos humanos e mobilidade

1 800
900 (7)

 Infra-estruturas de investigaçªo
 CiŒncia/sociedade

50

3. Reforço das bases do Espaço Europeu da Investigaçªo

450

 Apoio à coordenaçªo das actividades

400

 Apoio ao desenvolvimento coerente das políticas

50
Total

16 270 (8)

(1) Abrangendo as actividades executadas no âmbito da «Integraçªo da investigaçªo», com excepçªo das actividades de cooperaçªo
internacional, as actividades em matØria de infra-estruturas de investigaçªo e sobre o tema «CiŒncia/sociedade» executadas no âmbito
da «Estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo», bem como as desenvolvidas no âmbito do «Reforço das bases do Espaço
Europeu da Investigaçªo».
(2) Abrangendo as actividades de cooperaçªo internacional desenvolvidas no âmbito da «Integraçªo da investigaçªo», nos domínios
prioritÆrios e no âmbito da antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da Uniªo.
(3) Abrangendo as actividades específicas sobre o tema «Investigaçªo e inovaçªo» desenvolvidas no âmbito da «Estruturaçªo do Espaço
Europeu da Investigaçªo» em complemento das actividades em matØria de inovaçªo levadas a cabo no âmbito das actividades sobre a
«Integraçªo da investigaçªo».
(4) Abrangendo as actividades em matØria de recursos humanos e de apoio à mobilidade desenvolvidas no âmbito da «Estruturaçªo do
Espaço Europeu da Investigaçªo».
(5) O objectivo Ø atribuir às PME no mínimo de 15 % dos meios financeiros afectados a esta rubrica.
(6) Dos quais 600 milhıes de euros no total para as actividades de cooperaçªo internacional.
(7) Dos quais 715 milhıes de euros para as actividades do CCI.
(8) Ao qual se junta um montante de 1 230 milhıes de euros ao abrigo do programa-quadro Euratom, repartido indicativamente da
seguinte maneira: Tratamento e armazenamento dos resíduos nucleares  150 milhıes de euros; fusªo termonuclear controlada 
700 milhıes de euros (dos quais 200 milhıes de euros para participaçªo no projecto ITER); outras actividades  50 milhıes de
euros e actividades do CCI  330 milhıes de euros (dos quais 110 milhıes de euros para o tratamento e armazenamento de
resíduos).
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ANEXO II
MONTANTE GLOBAL M`XIMO, RESPECTIVAS QUOTAS-PARTES E DISTRIBUI˙ˆO INDICATIVA
O montante financeiro global mÆximo e as quotas-partes das diferentes acçıes, tal como mencionadas no artigo 164.o
do Tratado CE, sªo os seguintes:
milhıes de euros

Primeira acçªo (1)
Segunda acçªo (2)
Terceira acçªo (3)
Quarta acçªo (4)
Montante global mÆximo (*)

13 715
600
275
1 680
16 270

(*) Repartiçªo indicativa:
1. Integraçªo da investigaçªo (5) (6)
 Genómica e biotecnologia para a saœde
 Genómica avançada e suas aplicaçıes na saœde
 Luta contra as principais doenças
 Tecnologias da sociedade da informaçªo
 Nanotecnologias, materiais inteligentes e novos processos de produçªo
 AeronÆutica e espaço
 Segurança alimentar e riscos para a saœde
 Desenvolvimento sustentÆvel
 Sistemas energØticos sustentÆveis
 Transportes de superfície sustentÆveis
 Alteraçıes globais e ecossistemas
 Cidadªos e governaçªo numa sociedade europeia do conhecimento aberta
 Actividades específicas abrangendo um campo mais vasto de investigaçªo
 Antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da UE
 Actividades específicas de investigaçªo para as PME
 Actividades específicas de cooperaçªo internacional
 Actividades do Centro Comum de Investigaçªo
2. Estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo
 Investigaçªo e inovaçªo
 Recursos humanos e mobilidade
 Infra-estruturas de investigaçªo
 CiŒncia/sociedade
3. Reforço das bases do Espaço Europeu da Investigaçªo
 Apoio à coordenaçªo das actividades
 Apoio ao desenvolvimento coerente das políticas
Total

13 020
2 150
1 100
1 050
3 600
1 300
1 000
625
1 850
630
600
620
225
2 270
800
450
300
720
2 830
275
1 680
800 (7)
75
420
370
50
16 270 (8)

(1) Abrangendo as actividades executadas no âmbito da «Integraçªo da investigaçªo», com excepçªo das actividades de cooperaçªo
internacional, as actividades em matØria de infra-estruturas de investigaçªo e sobre o tema «CiŒncia/sociedade» executadas no âmbito
da «Estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo», bem como as desenvolvidas no âmbito do «Reforço das bases do Espaço
Europeu da Investigaçªo».
(2) Abrangendo as actividades de cooperaçªo internacional desenvolvidas no âmbito da «Integraçªo da investigaçªo», nos domínios
prioritÆrios e no âmbito da antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da Uniªo.
(3) Abrangendo as actividades específicas sobre o tema «Investigaçªo e inovaçªo» desenvolvidas no âmbito da «Estruturaçªo do Espaço
Europeu da Investigaçªo» em complemento das actividades em matØria de inovaçªo levadas a cabo no âmbito das actividades sobre a
«Integraçªo da investigaçªo».
(4) Abrangendo as actividades em matØria de recursos humanos e de apoio à mobilidade desenvolvidas no âmbito da «Estruturaçªo do
Espaço Europeu da Investigaçªo».
(5) Dos quais um mínimo de 15 % para PME.
(6) Dos quais 600 milhıes de euros no total para as actividades de cooperaçªo internacional.
(7) Incluindo 150 milhıes de euros para o maior desenvolvimento do GØant.
(8) Ao qual se junta um montante de 1 230 milhıes de euros ao abrigo do programa-quadro Euratom, repartido indicativamente da
seguinte maneira: Tratamento e armazenamento dos resíduos nucleares  150 milhıes de euros; fusªo termonuclear controlada 
700 milhıes de euros (dos quais 200 milhıes de euros para participaçªo no projecto ITER); outras actividades  50 milhıes de
euros e actividades do CCI  330 milhıes de euros (dos quais 110 milhıes de euros para o tratamento e armazenamento de
resíduos).
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ANEXO III
INSTRUMENTOS E MODALIDADES DE PARTICIPA˙ˆO FINANCEIRA DA COMUNIDADE
A fim de contribuir para a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo, a Comunidade participa financeiramente, no
âmbito de programas específicos, em actividades de investigaçªo e de desenvolvimento tecnológico, incluindo actividades
de demonstraçªo, realizadas nos domínios temÆticos prioritÆrios do programa-quadro, bem como em outros domínios e
sobre outros temas do campo científico e tecnológico.
A participaçªo financeira da Comunidade para estas actividades, que integram medidas de incentivo à inovaçªo,
processa-se atravØs de uma gama de instrumentos descritos a seguir.
1.

INSTRUMENTOS

1.1.

Instrumentos de integraçªo da investigaçªo

1.1.1. Redes de excelŒncia
Nos domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo do programa-quadro, participaçªo financeira em redes de excelŒncia
O apoio a estas redes tem por objectivo promover a excelŒncia na Europa atravØs de uma integraçªo profunda e
duradoura das capacidades de excelŒncia existentes em universidades, centros de investigaçªo ou indœstrias de
vÆrios Estados-Membros, numa massa crítica de competŒncias, sob a forma de criaçªo de «centros de excelŒncia
virtuais».
O esforço de integraçªo serÆ assegurado atravØs de um programa comum de actividades que represente uma
parte importante das actividades das entidades ligadas em rede. Estas entidades deverªo possuir ou adquirir a
autonomia de funcionamento necessÆria para assegurar uma integraçªo progressiva das suas actividades com as
de outras entidades.
Os programas de actividades, de uma ordem de grandeza de vÆrios milhıes de euros por ano, serªo definidos em
funçªo de temas e tópicos de investigaçªo precisos, mas nªo de objectivos ou de resultados previamente
definidos. A sua execuçªo implicarÆ a integraçªo progressiva dos programas de trabalho nos domínios em causa,
uma distribuiçªo precisa das actividades, um volume significativo de intercâmbio de pessoal, bem como um
recurso intensivo às redes electrónicas de informaçªo e de comunicaçªo e aos modos de trabalho virtuais e
interactivos. Estes programas implicarªo, necessariamente e de forma verificÆvel, actividades de gestªo, de transferŒncia e de valorizaçªo dos conhecimentos produzidos.
As redes de excelŒncia serªo seleccionadas com base em convites à apresentaçªo de propostas.
A abertura das redes de excelŒncia à participaçªo de investigadores de outros países europeus que nªo os das
entidades associadas serÆ incentivada atravØs de medidas de apoio à mobilidade. As redes de excelŒncia estarªo
tambØm abertas à participaçªo de organismos de países terceiros, bem como das organizaçıes de cooperaçªo
científica europeia.
1.1.2. Projectos integrados
Nos domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo do programa-quadro, participaçªo financeira em projectos integrados
Estes projectos, numa ordem de grandeza que pode atingir vÆrias dezenas de milhıes de euros, serªo desenvolvidos por consórcios que implicam frequentemente uma forte colaboraçªo da universidade/indœstria.
Podendo eventualmente abranger actividades de investigaçªo «de risco», esses projectos terªo sempre objectivos
claramente definidos em termos de conhecimentos científicos e tecnológicos ou produtos, processos ou serviços.
Os projectos integrados poderªo, em certos casos, ser constituídos a partir de agrupamentos («clusters») de
elementos orientados para diferentes aspectos de um mesmo objectivo, integrados numa acçªo œnica pela
indœstria e pelos parceiros de investigaçªo do sector pœblico com base num calendÆrio actualizado regularmente.
A sua execuçªo implicarÆ, necessariamente e de forma verificÆvel, actividades de difusªo, de transferŒncia e de
valorizaçªo de conhecimentos, bem como de anÆlise e de avaliaçªo do impacto económico e social das tecnologias em causa e dos factores de sucesso da sua exploraçªo.
A sua aplicaçªo processar-se-Æ de preferŒncia com base em planos de financiamento globais que impliquem uma
mobilizaçªo importante de fundos pœblicos e privados, bem como o recurso a outros esquemas de colaboraçªo
ou de financiamento, nomeadamente Eureka ou os instrumentos do BEI e do FEI.
Os projectos integrados serªo seleccionadas com base em convites à apresentaçªo de propostas. Estarªo abertos à
participaçªo de organismos de países terceiros e das organizaçıes de cooperaçªo científica europeia. Serªo
implementadas medidas específicas de incentivo à participaçªo das PME.
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As redes de excelŒncia e os projectos integrados serªo geridos com grande autonomia pelos participantes. Com
efeito, estes terªo nomeadamente a possibilidade de:
 associar outros parceiros às actividades que empreendem;
 definir projectos de amplitude limitada a título de componentes do seu programa de actividades e lançar
convites à apresentaçªo de propostas;
 adaptar o conteœdo destes programas em funçªo das necessidades.
A execuçªo dos programas de actividades levados a cabo pelas redes de excelŒncia e no âmbito dos projectos
integrados serÆ regularmente sujeita a avaliaçªo.
1.1.3. Participaçªo em programas nacionais executados conjuntamente
Nos domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo do programa-quadro, participaçªo financeira em programas nacionais
executados conjuntamente, ao abrigo do artigo 169.o do Tratado
Os programas em causa serªo programas bem identificados, realizados pelos Governos ou organizaçıes nacionais de investigaçªo. A sua execuçªo conjunta implicarÆ a criaçªo de uma estrutura específica de implementaçªo.
Esta poderÆ ser assegurada atravØs de programas de trabalho harmonizados e atravØs de convites à apresentaçªo
de propostas comuns, conjuntos ou coordenados. Se for caso disso, implicarÆ o desenvolvimento e exploraçªo de
infra-estruturas comuns.
A Comunidade poderÆ participar financeiramente nos programas executados conjuntamente. Caso estes programas estejam abertos à participaçªo de outros países europeus, a Comunidade poderÆ igualmente apoiar a
participaçªo de investigadores, equipas ou instituiçıes desses países.
1.1.4. Antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da UE
Os instrumentos de execuçªo das acçıes desenvolvidas no âmbito da «Antecipaçªo das necessidades científicas e
tecnológicas da Uniªo» estªo descritos no Anexo 1.
1.2.

Instrumentos de estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo
No Anexo 1 estªo descritos os instrumentos de execuçªo das acçıes desenvolvidas nos seguintes domínios:
 Investigaçªo e inovaçªo;
 Recursos humanos e mobilidade;
 Infra-estruturas de investigaçªo;
 CiŒncia/sociedade

1.3.

Instrumentos de reforço das bases do Espaço Europeu da Investigaçªo
Os instrumentos de execuçªo das acçıes desenvolvidas neste âmbito sªo descritos no Anexo 1.

2.

MODALIDADES DE PARTICIPA˙ˆO FINANCEIRA DA COMUNIDADE
A Comunidade participa financeiramente na execuçªo das acçıes desenvolvidas atravØs dos instrumentos definidos supra, no respeito do quadro comunitÆrio dos auxílios estatais à investigaçªo e ao desenvolvimento, bem
como das regras internacionais neste domínio, mais especificamente do acordo da OMC sobre as subvençıes e as
medidas compensatórias. A importância e a modalidade da participaçªo financeira do programa-quadro deverªo
ser passíveis de ajustamento caso a caso, em especial se estiver prevista a intervençªo de outras fontes de
financiamento pœblico, incluindo outras fontes de financiamento comunitÆrias, por exemplo o BEI e o FEI.
No caso da participaçªo de organismos de regiıes subdesenvolvidas, quando um projecto beneficia de uma taxa
mÆxima autorizada de co-financiamento pelo programa-quadro, ou de uma subvençªo global, poderÆ ser concedida uma contribuiçªo suplementar dos Fundos Estruturais, em conformidade com as disposiçıes do Regulamento n.o 1260/1999 do Conselho (1).
No caso da participaçªo de organismos de países candidatos, poderÆ ser concedida uma contribuiçªo suplementar dos instrumentos financeiros de prØ-adesªo em condiçıes semelhantes.
A participaçªo financeira da Comunidade serÆ concedida no respeito do princípio de co-financiamento, com
excepçªo dos financiamentos destinados a estudos, conferŒncias e contratos pœblicos. Em funçªo da natureza dos
diferentes instrumentos, a participaçªo financeira da Comunidade poderÆ ser de natureza global ou assumir a
forma de uma subvençªo aos orçamentos relativos a cada uma das fases da aplicaçªo dos instrumentos.

(1) JO L 161 de 26.6.1999.
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Regra geral, a participaçªo financeira da Comunidade serÆ decidida na sequŒncia de procedimentos de convites
abertos à apresentaçªo de propostas ou de concursos.
A Comunidade pode igualmente decidir contribuir sob a forma de subvençıes para o capital necessÆrio ao
desenvolvimento de infra-estruturas de investigaçªo.
A Comissªo desenvolve actividades de investigaçªo de um modo que permita assegurar a protecçªo dos interesses financeiros da Comunidade, atravØs de controlos efectivos e, caso sejam detectadas irregularidades, atravØs
de sançıes dissuasivas e proporcionais.
As decisıes que adoptam os programas específicos de execuçªo do presente programa-quadro nªo podem prever
derrogaçıes relativamente às regras fixadas no quadro que se segue.

Instrumentos

Participaçªo financeira da Comunidade no âmbito
do programa-quadro

Integraçªo da investigaçªo (1)
1. Participaçªo financeira em redes de excelŒncia

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo global com base nos resultados da execuçªo de um programa comum de actividades

2. Participaçªo financeira em projectos integrados

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento desses projectos correspondente a um
mÆximo de 50 % do seu custo total

3. Participaçªo financeira em programas nacionais
executados conjuntamente

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento das actividades executadas conjuntamente correspondente a um mÆximo de 50 % do
seu custo total. PoderÆ cobrir globalmente a participaçªo de investigadores e organismos de países terceiros da Comunidade nestas actividades

4. Participaçªo financeira em actividades desenvolvidas para fins de antecipaçªo das necessidades científicas e tecnológicas da Uniªo, incluindo acçıes
específicas de investigaçªo para as PME e actividades específicas de cooperaçªo internacional

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento dessas actividades correspondente a um
mÆximo de 50 % do seu custo total. PoderÆ tambØm
assumir o encargo total do orçamento do CCI

Estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo
1. Participaçªo financeira em acçıes de incentivo às
interacçıes entre investigaçªo e inovaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas acçıes

2. Participaçªo financeira em acçıes de desenvolvimento dos recursos humanos e de reforço da mobilidade

A concessªo de bolsas e de apoios à excelŒncia serÆ de
natureza global

3. Participaçªo financeira em acçıes de apoio a infra-estruturas de investigaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento de trabalhos tØcnicos preparatórios, incluindo estudos de viabilidade, correspondente a um
mÆximo de 50 % do seu custo total. PoderÆ conceder
uma subvençªo global para as actividades de acesso
transnacional e de desenvolvimento de redes, bem
como, com base nos resultados, para a execuçªo de
iniciativas integradas. A Comunidade poderÆ conceder
uma subvençªo para os orçamentos de desenvolvimento de infra-estruturas novas correspondente a
um mÆximo de 10 % do seu custo total

4. Participaçªo financeira em acçıes de desenvolvimento de relaçıes harmoniosas entre ciŒncia e sociedade

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas iniciativas

Reforço das bases do Espaço Europeu da Investigaçªo
1. Participaçªo financeira em actividades de coordenaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas actividades

2. Participaçªo financeira em medidas de apoio ao
desenvolvimento coerente das políticas de investigaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas medidas

(1) No caso das trŒs categorias de acçıes desenvolvidas no âmbito da «Integraçªo da investigaçªo», a participaçªo financeira da
Comunidade poderÆ cobrir a participaçªo de organismos e investigadores de países terceiros.
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PROPOSTA ALTERADA

ANEXO III
INSTRUMENTOS E MODALIDADES DE PARTICIPA˙ˆO FINANCEIRA DA COMUNIDADE
A fim de contribuir para a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo, a Comunidade participa financeiramente, no
âmbito de programas específicos, em actividades de investigaçªo e de desenvolvimento tecnológico, incluindo actividades
de demonstraçªo, realizadas nos domínios temÆticos prioritÆrios do programa-quadro, bem como em outros domínios e
sobre outros temas do campo científico e tecnológico.
A participaçªo financeira da Comunidade para estas actividades, que integram medidas de incentivo à inovaçªo,
processa-se atravØs de uma gama de instrumentos descritos a seguir.
1.

INSTRUMENTOS

1.1.

Instrumentos de integraçªo da investigaçªo
Serªo utilizados quatro tipos de instrumentos na execuçªo das actividades nos domínios temÆticos prioritÆrios:
redes de excelŒncia, projectos integrados, participaçªo em programas nacionais de investigaçªo executados
conjuntamente, bem como, sob a forma de uma «escada de excelŒncia» e integraçªo, projectos específicos
orientados de investigaçªo e acçıes de coordenaçªo.
Na execuçªo das actividades de investigaçªo, serªo especificados os tipos de instrumentos, dentro destas categorias, a aplicar a um determinado tema de investigaçªo, bem como a natureza das propostas esperadas.
As redes de excelŒncia e projectos integrados serªo os principais instrumentos para execuçªo das actividades de
investigaçªo; os projectos específicos orientados de investigaçªo e as acçıes de coordenaçªo podem ser utilizados
para projectos de investigaçªo com objectivos em domínios de investigaçªo particulares de âmbito limitado.

1.1.1. Redes de excelŒncia
Nos domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo do programa-quadro, participaçªo financeira em redes de excelŒncia
O objectivo global das redes de excelŒncia consiste em reforçar a excelŒncia científica e tecnológica na Europa
integrando progressivamente as capacidades de investigaçªo a um nível elevado de excelŒncia em todos os países
europeus. As redes de excelŒncia promovem as cooperaçªo entre capacidades de excelŒncia existentes em
universidades, centros de investigaçªo, empresas (tanto PME como grandes empresas) e organizaçıes tecnológicas. Cada rede de excelŒncia funcionarÆ como um «centro de excelŒncia virtual» dedicado à promoçªo do
progresso dos conhecimentos sobre um tema específico, na perspectiva de objectivos a longo prazo.
O esforço de integraçªo serÆ assegurado atravØs de um programa comum de actividades que represente uma
parte importante das actividades das entidades ligadas em rede. Estas entidades deverªo possuir ou adquirir a
autonomia de funcionamento necessÆria para assegurar uma integraçªo progressiva das suas actividades com as
de outras entidades.
Os programas de actividades, de uma ordem de grandeza de vÆrios milhıes de euros por ano, mas que podem
tambØm ser de dimensªo mais limitada desde que possa ser atingida a massa crítica e integraçªo necessÆrias,
serªo definidos em funçªo de temas e tópicos de investigaçªo precisos, mas nªo de objectivos ou de resultados
previamente definidos. A sua execuçªo implicarÆ a integraçªo progressiva dos programas de trabalho nos
domínios em causa, uma distribuiçªo precisa das actividades, um volume significativo de intercâmbio de pessoal,
bem como um recurso intensivo às redes electrónicas de informaçªo e de comunicaçªo e aos modos de trabalho
virtuais e interactivos. Estes programas implicarªo, necessariamente e de forma verificÆvel, actividades de gestªo,
de transferŒncia e de valorizaçªo dos conhecimentos produzidos.
As redes de excelŒncia serªo seleccionadas com base em convites à apresentaçªo de propostas.
A abertura das redes de excelŒncia à participaçªo de investigadores de outros países europeus que nªo os das
entidades associadas serÆ incentivada atravØs de medidas de apoio à mobilidade. As redes de excelŒncia estarªo
tambØm abertas à participaçªo de organismos de países terceiros, bem como das organizaçıes de cooperaçªo
científica europeia.
As redes de excelŒncia prepararªo e executarªo uma estratØgia de difusªo dos resultados do seu trabalho,
devendo cada rede de excelŒncia reservar recursos para esse efeito.
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1.1.2. Projectos integrados
Nos domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo do programa-quadro, participaçªo financeira em projectos integrados

Estes projectos, numa ordem de grandeza que pode atingir vÆrias dezenas de milhıes de euros, mas que poderªo
tambØm incluir projectos de dimensªo mais limitada desde que possa ser atingida a massa crítica e integraçªo
necessÆrias, serªo desenvolvidos por consórcios que implicam frequentemente uma forte colaboraçªo da universidade/indœstria. Os parceiros podem ser empresas (incluindo PME), universidades e centros de investigaçªo, bem
como outras entidades jurídicas.

Podendo eventualmente abranger actividades de investigaçªo «de risco», esses projectos terªo sempre objectivos
claramente definidos em termos de conhecimentos científicos e tecnológicos aplicÆveis a produtos, processos ou
serviços. Os projectos integrados poderªo, em certos casos, ser constituídos a partir de agrupamentos («clusters»)
de elementos orientados para diferentes aspectos de um mesmo objectivo, integrados numa acçªo œnica pela
indœstria e pelos parceiros de investigaçªo do sector pœblico com base num calendÆrio actualizado regularmente.

A sua execuçªo implicarÆ, necessariamente e de forma verificÆvel, actividades de difusªo, de transferŒncia e de
valorizaçªo de conhecimentos, bem como de anÆlise e de avaliaçªo do impacto económico e social das tecnologias em causa e dos factores de sucesso da sua exploraçªo.

A sua aplicaçªo processar-se-Æ de preferŒncia com base em planos de financiamento globais que impliquem uma
mobilizaçªo importante de fundos pœblicos e privados, bem como o recurso a outros esquemas de colaboraçªo
ou de financiamento, nomeadamente Eureka ou os instrumentos do BEI e do FEI.

Os projectos integrados serªo seleccionadas com base em convites à apresentaçªo de propostas. Estarªo abertos à
participaçªo de organismos de países terceiros e das organizaçıes de cooperaçªo científica europeia. Serªo
implementadas medidas específicas de incentivo à participaçªo das PME.

As redes de excelŒncia e os projectos integrados serªo geridos com grande autonomia pelos participantes. Com
efeito, estes terªo nomeadamente a possibilidade de:

 associar outros parceiros às actividades que empreendem;

 definir projectos de amplitude limitada a título de componentes do seu programa de actividades e lançar
convites à apresentaçªo de propostas;

 adaptar o conteœdo destes programas em funçªo das necessidades.

A execuçªo dos programas de actividades levados a cabo pelas redes de excelŒncia e no âmbito dos projectos
integrados serÆ regularmente sujeita a avaliaçªo e apresentada pela Comissªo no seu relatório anual sobre as
actividades de IDT.
1.1.3. Participaçªo em programas nacionais executados conjuntamente
Nos domínios temÆticos prioritÆrios de investigaçªo do programa-quadro, participaçªo financeira em programas nacionais
executados conjuntamente, ao abrigo do artigo 169.o do Tratado

Os programas em causa serªo programas bem identificados, realizados pelos Governos ou organizaçıes nacionais de investigaçªo, sem discriminaçªo entre Estados-Membros. A sua execuçªo conjunta implicarÆ a criaçªo de
uma estrutura específica de implementaçªo. Esta poderÆ ser assegurada atravØs de programas de trabalho
harmonizados e atravØs de convites à apresentaçªo de propostas comuns, conjuntos ou coordenados. Se for
caso disso, implicarÆ o desenvolvimento e exploraçªo de infra-estruturas comuns.

A Comunidade poderÆ participar financeiramente nos programas executados conjuntamente. Caso estes programas estejam abertos à participaçªo de outros países europeus, a Comunidade poderÆ igualmente apoiar a
participaçªo de investigadores, equipas ou instituiçıes desses países.
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1.1.4. Projectos específicos orientados de investigaçªo
Os projectos específicos orientados em matØria de investigaçªo podem assumir uma das duas formas seguintes
ou combinÆ-las:
a) projecto de investigaçªo e desenvolvimento tecnológico, que visa a aquisiçªo de novos conhecimentos, seja
para melhorar de forma significativa ou desenvolver novos produtos, processos ou serviços, seja para responder a outras necessidades da sociedade e das políticas comunitÆrias;
b) projecto de demonstraçªo, que visa provar a viabilidade de novas tecnologias que oferecem vantagens
económicas potenciais mas que nªo podem ser directamente comercializadas.
1.1.5. Acçıes de coordenaçªo
As acçıes de coordenaçªo visam incentivar e apoiar iniciativas coordenadas de diferentes intervenientes na
investigaçªo e inovaçªo. Tais acçıes incluem um conjunto de actividades como a organizaçªo de conferŒncias
e de reuniıes, a realizaçªo de estudos, o intercâmbio de pessoal, o intercâmbio e a difusªo de boas prÆticas, a
criaçªo de sistemas de informaçªo e de grupos de peritos, podendo, se necessÆrio, abranger o apoio à definiçªo,
organizaçªo e gestªo de iniciativas conjuntas ou comuns.
1.1.6. Actividades específicas abrangendo um campo mais vasto de investigaçªo
Os instrumentos de execuçªo das acçıes desenvolvidas no âmbito da «Actividades específicas abrangendo um
campo mais vasto de investigaçªo» estªo descritos no Anexo 1.
1.2.

Instrumentos de estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo
No Anexo 1 estªo descritos os instrumentos de execuçªo das acçıes desenvolvidas nos seguintes domínios:
 Investigaçªo e inovaçªo;
 Recursos humanos e mobilidade;
 Infra-estruturas de investigaçªo;
 CiŒncia/sociedade

1.3.

Instrumentos de reforço das bases do Espaço Europeu da Investigaçªo
Os instrumentos de execuçªo das acçıes desenvolvidas neste âmbito sªo descritos no Anexo 1.

2.

MODALIDADES DE PARTICIPA˙ˆO FINANCEIRA DA COMUNIDADE
A Comunidade participa financeiramente na execuçªo das acçıes desenvolvidas atravØs dos instrumentos definidos supra, no respeito do quadro comunitÆrio dos auxílios estatais à investigaçªo e ao desenvolvimento, bem
como das regras internacionais neste domínio, mais especificamente do acordo da OMC sobre as subvençıes e as
medidas compensatórias. A importância e a modalidade da participaçªo financeira do programa-quadro deverªo
ser passíveis de ajustamento caso a caso, em especial se estiver prevista a intervençªo de outras fontes de
financiamento pœblico, incluindo outras fontes de financiamento comunitÆrias, por exemplo o BEI e o FEI.
No caso da participaçªo de organismos de regiıes subdesenvolvidas, quando um projecto beneficia de uma taxa
mÆxima autorizada de co-financiamento pelo programa-quadro, ou de uma subvençªo global, poderÆ ser concedida uma contribuiçªo suplementar dos Fundos Estruturais, em conformidade com as disposiçıes do Regulamento n.o 1260/1999 do Conselho (1).
No caso da participaçªo de organismos de países candidatos, poderÆ ser concedida uma contribuiçªo suplementar dos instrumentos financeiros de prØ-adesªo em condiçıes semelhantes.
No caso de participaçªo de organizaçıes provenientes de países mediterrânicos ou em desenvolvimento, poderia
prever-se uma contribuiçªo do programa MEDA e dos instrumentos financeiros da Uniªo para ajuda ao desenvolvimento.
A participaçªo financeira da Comunidade serÆ concedida no respeito do princípio de co-financiamento, com
excepçªo dos financiamentos destinados a estudos, conferŒncias e contratos pœblicos. Em funçªo da natureza dos
diferentes instrumentos, a participaçªo financeira da Comunidade poderÆ ser de natureza global ou assumir a
forma de uma subvençªo aos orçamentos relativos a cada uma das fases da aplicaçªo dos instrumentos.
Regra geral, a participaçªo financeira da Comunidade serÆ decidida na sequŒncia de procedimentos de convites
abertos à apresentaçªo de propostas ou de concursos.
A Comunidade pode igualmente decidir contribuir sob a forma de subvençıes para o capital necessÆrio ao
desenvolvimento de infra-estruturas de investigaçªo.

(1) JO L 161 de 26.6.1999.
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A Comissªo desenvolve actividades de investigaçªo de um modo que permita assegurar a protecçªo dos interesses financeiros da Comunidade, atravØs de controlos efectivos e, caso sejam detectadas irregularidades, atravØs
de sançıes dissuasivas e proporcionais.
As decisıes que adoptam os programas específicos de execuçªo do presente programa-quadro nªo podem prever
derrogaçıes relativamente às regras fixadas no quadro que se segue.

Instrumentos

Participaçªo financeira da Comunidade no âmbito
do programa-quadro

Integraçªo da investigaçªo (1)
1. Participaçªo financeira em redes de excelŒncia

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo global com base nos resultados da execuçªo de um programa comum de actividades

2. Participaçªo financeira em projectos integrados

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento desses projectos correspondente a um
mÆximo de 50 % do seu custo total

3. Participaçªo financeira em programas nacionais
executados conjuntamente

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento das actividades executadas conjuntamente correspondente a um mÆximo de 50 % do
seu custo total. Nos casos em que estas actividades
estejam abertas a outros países europeus, poderÆ cobrir globalmente a participaçªo de investigadores e
organismos desses países nestas actividades

4. Participaçªo financeira em projectos específicos
orientados de investigaçªo, acçıes de coordenaçªo
e actividades específicas abrangendo um campo
mais vasto de investigaçªo, incluindo acçıes específicas de investigaçªo para as PME e actividades
específicas de cooperaçªo internacional

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento dessas actividades e assumir o encargo
total do orçamento do CCI

Estruturaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo
1. Participaçªo financeira em acçıes de incentivo às
interacçıes entre investigaçªo e inovaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas acçıes

2. Participaçªo financeira em acçıes de desenvolvimento dos recursos humanos e de reforço da mobilidade

A concessªo de bolsas e de apoios à excelŒncia serÆ de
natureza global

3. Participaçªo financeira em acçıes de apoio a infra-estruturas de investigaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
o orçamento de trabalhos tØcnicos preparatórios, incluindo estudos de viabilidade, correspondente a um
mÆximo de 50 % do seu custo total. PoderÆ conceder
uma subvençªo global para as actividades de acesso
transnacional e de desenvolvimento de redes, bem
como, com base nos resultados, para a execuçªo de
iniciativas integradas. A Comunidade poderÆ conceder
uma subvençªo para os orçamentos de desenvolvimento de infra-estruturas novas correspondente a
um mÆximo de 10 % do seu custo total

4. Participaçªo financeira em acçıes de desenvolvimento de relaçıes harmoniosas entre ciŒncia e sociedade

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas iniciativas

Reforço das bases do Espaço Europeu da Investigaçªo
1. Participaçªo financeira em actividades de coordenaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas actividades

2. Participaçªo financeira em medidas de apoio ao
desenvolvimento coerente das políticas de investigaçªo

A Comunidade poderÆ conceder uma subvençªo para
os orçamentos destas medidas

(1) No caso das trŒs categorias de acçıes desenvolvidas no âmbito da «Integraçªo da investigaçªo», a participaçªo financeira da
Comunidade poderÆ cobrir a participaçªo de organismos e investigadores de países terceiros.
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Proposta alterada de decisªo do Conselho relativa ao sexto programa-quadro plurianual da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) de acçıes em matØria de investigaçªo e ensino que
visa contribuir para a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/11)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 709 final  2001/0054(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 22 de
Novembro de 2001)

(1) JO C 180 E de 26.6.2001, p. 177.

PROPOSTA INICIAL

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
da Energia Atómica e, nomeadamente, o seu artigo 7.o,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,

Considerando o seguinte:
(1) Nos termos do artigo 7.o do Tratado, estÆ prevista a
adopçªo de um programa-quadro plurianual que abranja
o conjunto das acçıes de investigaçªo, incluindo as de
demonstraçªo e de ensino no domínio da energia nuclear,
a executar por meio de programas de investigaçªo e de
ensino.

(2) A Comissªo apresentou no ano 2000 duas comunicaçıes
sobre as perspectivas e os objectivos da criaçªo de um
Espaço Europeu da Investigaçªo (1), respectivamente sobre
a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo e as
orientaçıes para as acçıes da Uniªo no domínio da investigaçªo 2002-2006 (2). A «inovaçªo numa economia
assente no conhecimento» (3) foi tambØm objecto de
uma comunicaçªo da Comissªo no ano 2000.

(3) Os Conselhos Europeus de Lisboa, de Março de 2000, e
de Santa Maria da Feira, de Junho de 2000, conduziram a
conclusıes que visam, numa perspectiva de criaçªo de
emprego e de crescimento económico, a instauraçªo rÆpida do Espaço Europeu da Investigaçªo e da Inovaçªo.
___________
(1) COM(2000) 6 final de 18.1.2000.
(2) COM(2000) 612 final de 4.10.2000.
(3) COM(2000) 567 final de 20.9.2000.
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PROPOSTA ALTERADA

(4) O Parlamento Europeu (1) (2), o Conselho (3) (4), o ComitØ
Económico e Social (5) e o ComitØ das Regiıes (6) pronunciaram-se igualmente a favor da realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo.

(5) A Comissªo apresentou, em 19 de Outubro de 2000 (7), as
conclusıes da avaliaçªo externa sobre a realizaçªo e os
resultados das acçıes comunitÆrias desenvolvidas durante
os cinco anos que precederam essa avaliaçªo, acompanhadas das suas observaçıes.

(6) É por conseguinte necessÆrio adoptar, para o período de
2002-2006, um novo programa-quadro destinado a contribuir para a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo.

(7) O programa-quadro 2002-2006 fixa os objectivos científicos e tØcnicos das acçıes previstas e respectivas prioridades e indica as grandes linhas destas acçıes, que serªo
executadas no respeito dos objectivos de protecçªo dos
interesses financeiros da Comunidade.

(8) A presente decisªo inclui, na acepçªo do ponto 34 do
Acordo interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o
Conselho e a Comissªo sobre a disciplina orçamental e a
melhoria do processo orçamental (8), um montante de
referŒncia financeira para a totalidade do período de vigŒncia do programa-quadro, sem que tal afecte os poderes
da autoridade orçamental definidos no Tratado.

(7) O sexto programa-quadro fixa os objectivos científicos e
tØcnicos das acçıes previstas e respectivas prioridades e
indica as grandes linhas destas acçıes, que serªo executadas no respeito dos objectivos de protecçªo dos interesses
financeiros da Comunidade.

Inalterado

(9) O Centro Comum de Investigaçªo (CCI) deve contribuir
para a execuçªo do programa-quadro, nomeadamente nos
domínios em que pode oferecer uma competŒncia objectiva e independente e desempenhar um papel na aplicaçªo
das outras políticas comunitÆrias.

(10) Importa que as actividades de investigaçªo desenvolvidas
no âmbito do programa-quadro sejam realizadas no respeito dos princípios Øticos fundamentais, nomeadamente
dos que figuram na Carta dos Direitos Fundamentais da
Uniªo Europeia.

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

Resoluçªo de 18 de Maio de 2000, PE 290.465 p. 48.
Resoluçªo de 15 de Fevereiro de 2001.
Resoluçªo de 15 de Junho de 2000, JO C 205 de 19.7.2000, p. 1.
Resoluçªo de 16 de Novembro de 2000, JO C 374 de 28.12.2000,
p. 1.
Parecer de 24 de Maio de 2000, JO C 204 de 18.7.2000, p. 70.
Parecer de 12 de Abril de 2000, JO C 226 de 8.8.2000, p. 18.
COM(2000) 659 final de 19.10.2000.
JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

(10) Importa que as actividades de investigaçªo desenvolvidas
no âmbito do sexto programa-quadro sejam realizadas no
respeito dos princípios Øticos fundamentais, nomeadamente dos que figuram na Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia. As instituiçıes envolvidas na investigaçªo nuclear devem ter em conta a aceitabilidade
destas actividades por parte do pœblico.
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(11) Na sequŒncia da Comunicaçªo da Comissªo «Mulheres e
ciŒncia» (1) e das Resoluçıes do Conselho (2) e do Parlamento Europeu (3) sobre esta matØria, foi desenvolvido um
plano de acçªo que visa reforçar e realçar a posiçªo e o
papel das mulheres na ciŒncia e na investigaçªo na Europa.
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Inalterado

(12) SerÆ promovida a participaçªo nas actividades do sexto
programa-quadro atravØs da publicaçªo da informaçªo
necessÆria sobre conteœdos, condiçıes e procedimentos,
a disponibilizar de uma forma atempada e exaustiva a
potenciais participantes, incluindo os dos países candidatos e de outros países associados.
(12) ConvØm, por um lado, que a Comissªo apresente de
forma regular, o estado da realizaçªo do programa-quadro
2002-2006 e, por outro lado, que mande proceder a uma
avaliaçªo independente da realizaçªo das acçıes empreendidas, em tempo œtil e antes da apresentaçªo da proposta
de programa-quadro seguinte.

(13) ConvØm, por um lado, que a Comissªo apresente, de
forma regular, relatórios ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre o estado da realizaçªo do sexto programa-quadro e, por outro lado, que mande proceder a uma
avaliaçªo independente da realizaçªo das acçıes empreendidas, em tempo œtil e antes da apresentaçªo da proposta
de programa-quadro seguinte, a qual serÆ efectuada num
espírito de abertura no que diz respeito a todos os intervenientes relevantes.

(13) O ComitØ Científico e TØcnico foi consultado pela Comissªo e deu o seu parecer.

(14) O ComitØ Científico e TØcnico foi consultado pela Comissªo e deu o seu parecer.
(15) As implicaçıes financeiras do programa-quadro plurianual
sªo compatíveis com o actual limite mÆximo da rubrica 3
das Perspectivas Financeiras,
Inalterado

DECIDE:

Artigo 1.o
1.
É adoptado um programa-quadro plurianual de acçıes
comunitÆrias de investigaçªo e ensino em matØria nuclear, a
seguir denominado «programa-quadro 2002-2006», para o período de 2002 a 2006.

1.
É adoptado um programa-quadro plurianual de acçıes
comunitÆrias de investigaçªo e ensino em matØria nuclear, a
seguir denominado «sexto programa-quadro», para o período de
2002 a 2006.

2.
O programa-quadro 2002-2006 compreende o conjunto
das actividades de investigaçªo, desenvolvimento tecnológico,
cooperaçªo internacional, difusªo e valorizaçªo, bem como
de formaçªo nos seguintes domínios:

2.
O sexto programa-quadro compreende o conjunto das
actividades de investigaçªo, desenvolvimento tecnológico, cooperaçªo internacional, difusªo e valorizaçªo, bem como de
formaçªo nos seguintes domínios:

 tratamento e armazenamento dos resíduos

Inalterado

 fusªo termonuclear controlada
 outras actividades Euratom
 actividades Euratom do Centro Comum de Investigaçªo
___________
(1) COM(1999) 76.
(2) Resoluçªo de 20 de Maio de 1999, JO C 201 de 16.7.1999.
(3) Resoluçªo de 3 de Fevereiro de 2000, PE 284.656.
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3.
O anexo estabelece os objectivos científicos e tecnológicos e as respectivas prioridades e define as grandes linhas das
acçıes previstas.
Artigo 2.o
1.
O montante de referŒncia financeira para a execuçªo do
programa-quadro durante o período de 2002-2006 eleva-se a
1 230 milhıes de euros, dos quais 150 milhıes de euros se
destinam ao tratamento e armazenamento dos resíduos, 700
milhıes de euros à fusªo termonuclear controlada, 50 milhıes
de euros a outras actividades Euratom e 330 milhıes de euros
a actividades Euratom do Centro Comum de Investigaçªo.

1.
O montante de referŒncia financeira para a execuçªo do
sexto programa-quadro durante o período de 2002-2006
eleva-se a 1 230 milhıes de euros, dos quais 150 milhıes de
euros se destinam ao tratamento e armazenamento dos resíduos, 700 milhıes de euros à fusªo termonuclear controlada,
50 milhıes de euros a outras actividades Euratom e 330 milhıes de euros a actividades Euratom do Centro Comum de
Investigaçªo.

2.
As modalidades da participaçªo financeira da Comunidade sªo regidas pelo Regulamento Financeiro aplicÆvel ao
Orçamento Geral das Comunidades Europeias, que serªo, se
for caso disso, completadas pelo(s) programa(s) de investigaçªo
e ensino que o Conselho adoptarÆ para execuçªo da presente
decisªo.

Inalterado

Artigo 3.o
Todas as actividades de investigaçªo desenvolvidas no âmbito
do programa-quadro 2002-2006 devem ser realizadas no respeito dos princípios Øticos fundamentais.

Artigo 4.o
O estado da realizaçªo do programa-quadro 2002-2006, e
nomeadamente dos seus objectivos e prioridades, Ø apresentado, de forma pormenorizada, no relatório que a Comissªo
publicarÆ anualmente conforme previsto no artigo 7.o do Tratado.
Artigo 5.o
Antes de apresentar a sua proposta para o programa-quadro
seguinte, a Comissªo mandarÆ proceder, por peritos independentes de alto nível, a uma avaliaçªo das realizaçıes das acçıes
comunitÆrias durante os cinco anos que precedem essa mesma
avaliaçªo. A Comissªo comunicarÆ as conclusıes dessa avaliaçªo, acompanhadas das suas observaçıes, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao ComitØ Económico e Social

Artigo 6.o
O programa-quadro 2002-2006 estÆ aberto à participaçªo
 países do EEE, em conformidade com as condiçıes estabelecidas nos acordos EEE;
 países candidatos da Europa Central e Oriental (PECO), em
conformidade com as condiçıes estabelecidas nos acordos
europeus, seus protocolos adicionais e nas decisıes dos
respectivos Conselhos de Associaçªo;

Todas as actividades de investigaçªo desenvolvidas no âmbito
do sexto programa-quadro devem ser realizadas no respeito
dos princípios Øticos fundamentais. SerÆ plenamente respeitada
a igualdade de oportunidades, independentemente do gØnero.
Inalterado
O estado da realizaçªo do sexto programa-quadro, e nomeadamente dos seus objectivos e prioridades, incluindo os seus
aspectos financeiros, Ø apresentado, de forma pormenorizada,
no relatório que a Comissªo publicarÆ anualmente conforme
previsto no artigo 7.o do Tratado.
Inalterado
Antes de apresentar a sua proposta para o programa-quadro
seguinte, a Comissªo mandarÆ proceder, por peritos independentes de alto nível, a uma avaliaçªo das realizaçıes das acçıes
comunitÆrias durante os cinco anos que precedem essa mesma
avaliaçªo. A Comissªo comunicarÆ as conclusıes dessa avaliaçªo, acompanhadas das suas observaçıes, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ComitØ Económico e Social e ao ComitØ
das Regiıes.
Inalterado
O sexto programa-quadro estÆ aberto, nos termos dos acordos,
decisıes ou protocolos relevantes, à participaçªo dos países do
EEE, dos países candidatos e de outros países, incluindo a
Suíça.
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 Chipre, Malta e Turquia, com base em acordos bilaterais a
concluir com esses países;
 Suíça, e Israel, com base em acordos bilaterais a concluir
com esses países.

ANEXO
OBJECTIVOS CIENT˝FICOS E TECNOLÓGICOS

1.

26.3.2002

DOM˝NIOS TEM`TICOS PRIORIT`RIOS DE INVESTIGA˙ˆO

1.1. Tratamento e armazenamento de resíduos
A energia nuclear de cisªo fornece hoje 35 % da electricidade da
Uniªo e constitui um elemento no debate sobre a luta contra as
alteraçıes climÆticas e a reduçªo da dependŒncia energØtica europeia. As centrais actualmente em funcionamento continuarªo a ser
exploradas durante, pelo menos, vinte anos.
Numa perspectiva a mais longo, poderiam ser desenvolvidas novas
tecnologias de exploraçªo segura da energia nuclear de cisªo, a fim
de satisfazer as necessidades energØticas da Europa nas próximas
dØcadas, de uma maneira que permita ter em conta as exigŒncias
do desenvolvimento sustentÆvel.
A exploraçªo da energia nuclear de cisªo para fins de produçªo de
energia defronta-se hoje com o problema dos resíduos, muito
especialmente o da implementaçªo industrial de soluçıes tØcnicas
para a gestªo dos resíduos de longa duraçªo.
Sªo significativos os esforços de investigaçªo desenvolvidos pelos
sectores pœblico e privado europeus em matØria de tecnologias de
tratamento e armazenamento dos resíduos nucleares. Pelos seus
efeitos de coordenaçªo, a acçªo da Uniªo neste domínio permite
reuni-los numa massa crítica e assegurar a coerŒncia das orientaçıes adoptadas pelos organismos de gestªo dos resíduos e pelos
industriais em causa.
A acçªo da Uniªo incidirÆ simultaneamente no problema imediato
do armazenamento dos resíduos e na questªo, a mais longo prazo,
da reduçªo do seu impacto. Nesta perspectiva, incidirÆ nos seguintes aspectos:
 investigaçªo sobre os mØtodos de armazenamento a longo
prazo em camadas geológicas profundas, com a ligaçªo em
rede das actividades desenvolvidas nos trŒs grandes tipos de
formaçıes geológicas previstos;
 investigaçªo destinada a reduzir o impacto dos resíduos, mais
particularmente graças ao desenvolvimento de novos conceitos
de reactores que produzem menor quantidade de resíduos e de
tecnologias que permitam reduzir os riscos associados aos
resíduos pelas tØcnicas de separaçªo e de transmutaçªo.

Inalterado
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1.2. Fusªo termonuclear controlada

A fusªo termonuclear controlada constitui uma das opçıes a
longo prazo para o aprovisionamento energØtico em condiçıes
de desenvolvimento sustentÆvel, em especial para o fornecimento
centralizado de electricidade de base.

Por razıes ligadas à complexidade dos conhecimentos fundamentais no domínio da física e dos problemas tecnológicos a resolver,
os desenvolvimentos a realizar com vista à possível aplicaçªo da
fusªo à produçªo de energia assumem necessariamente a forma de
um processo em vÆrias etapas, cada uma das quais se poderÆ
prolongar por vÆrias dezenas de anos e condicionarÆ a seguinte.

Os esforços desenvolvidos no âmbito do programa de investigaçªo
europeu integrado de fusªo termonuclear controlada levado a
cabo pela Uniªo Europeia permitiram à Europa ocupar uma posiçªo de líder mundial no domínio da investigaçªo sobre a fusªo
por confinamento magnØtico.

O estado de adiantamento da investigaçªo e os resultados obtidos,
nomeadamente do tokamak europeu JET, permitem actualmente
encarar a passagem ao «Next Step»: a realizaçªo de uma mÆquina
capaz de produzir reacçıes de fusªo em condiçıes comparÆveis às
de um reactor de produçªo de energia.

A conclusªo dos trabalhos de preparaçªo de um projecto de engenharia do «Next Step», no âmbito do projecto de cooperaçªo
internacional ITER, torna possível uma decisªo quanto ao lançamento deste projecto e à construçªo da mÆquina.

O objectivo desta œltima serÆ demonstrar a viabilidade científica e
tecnológica da produçªo de energia de fusªo. As modalidades
precisas da realizaçªo do projecto dependem do resultado das
negociaçıes actualmente em curso no âmbito da cooperaçªo internacional e dos seus desenvolvimentos ulteriores, muito especialmente das decisıes tomadas a respeito da contribuiçªo da Europa
para o projecto ITER e do local de implantaçªo da mÆquina.
DeverÆ ser criado um quadro legal adequado.

A participaçªo da Uniªo Europeia na iniciativa ITER implica a
realizaçªo de um programa de acompanhamento que inclui os
seguintes elementos:

 Exploraçªo da mÆquina JET, de modo a tirar partido das melhorias de que Ø actualmente objecto, bem como a participaçªo possível nas actividades de investigaçªo necessÆrias
para levar a cabo o desmantelamento do JET no fim do seu
ciclo de vida.

 A continuaçªo da investigaçªo sobre a física e a tecnologia da
fusªo, incluindo: o estudo e a avaliaçªo de fórmulas alternativas de confinamento magnØtico, nomeadamente com a continuaçªo da construçªo do «stellarator» Wendelstein 7-X e da
exploraçªo das instalaçıes existentes nas Associaçıes Euratom;
actividades coordenadas em matØria de investigaçªo tecnológica, em especial da investigaçªo sobre os materiais de fusªo.
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A realizaçªo do «Next Step» mobilizarÆ importantes recursos humanos e financeiros. Os actuais esforços dos parceiros europeus
da Euratom no domínio da fusªo deverªo ser ajustados em consequŒncia, uma vez tomada uma decisªo sobre a construçªo do
ITER.
2.

OUTRAS ACTIVIDADES NO DOM˝NIO DA SEGURAN˙A E DAS
SALVAGUARDAS NUCLEARES
Com base em convites à apresentaçªo de propostas e em apoio às
políticas da Uniªo nos domínios da saœde, da energia e do ambiente:
 Investigaçªo no domínio da protecçªo contra radiaçıes, mais
particularmente em matØria de quantificaçªo dos riscos associados a níveis fracos de exposiçªo;
 Estudos de conceitos inovadores para novos processos mais
seguros de exploraçªo da energia nuclear;
 Ensino e formaçªo em matØria de segurança nuclear e de
protecçªo contra radiaçıes.

3.

ACTIVIDADES DO CENTRO COMUM DE INVESTIGA˙ˆO

Em conformidade com a sua missªo de apoio científico e tØcnico
às políticas da Uniªo, o CCI concentrarÆ as suas actividades nos
seguintes domínios.

3.1. Segurança e salvaguardas nucleares

3.

ACTIVIDADES NUCLEARES DO CENTRO COMUM DE INVESTIGA˙ˆO
Em conformidade com a sua missªo de apoio científico e tØcnico
às políticas da Uniªo, o CCI concentrarÆ as suas actividades nos
domínios a seguir indicados. O principal objectivo serÆ promover
uma maior colaboraçªo atravØs da ligaçªo em rede que resulte
num vasto consenso sobre uma sØrie destas questıes a nível europeu e mundial. SerÆ dada especial atençªo à cooperaçªo com
países candidatos à adesªo. As actividades de formaçªo constituirªo uma componente importante do CCI, a fim de contribuir
para dotar a Comunidade de uma futura geraçªo de cientistas com
as necessÆrias competŒncias e especializaçªo. Os principais domínios da actividade de investigaçªo serªo os seguintes (1):

Inalterado

Tratamento e armazenamento dos resíduos, em especial tØcnicas
de separaçªo e de transmutaçªo dos actinídeos de longa duraçªo,
protecçªo contra radiaçıes, segurança dos reactores actuais (com
prioridade para os reactores dos países candidatos), bem como dos
reactores de nova geraçªo, controlo dos materiais cindíveis e apoio
à sua nªo proliferaçªo, acompanhamento das actividades de desmantelamento das instalaçıes nucleares obsoletas.
3.2. Mediçıes e materiais de referŒncia
Metrologia dos radionuclídeos, em especial no caso de actividades
fracas e de ensaios circulares no âmbito de redes de laboratórios
de excelŒncia, interacçªo neutrıes-matØria para a geraçªo de dados
bÆsicos para os estudos de transmutaçªo dos resíduos e de desenvolvimento de novos sistemas.

___________
(1) AlØm disso, o CCI tem direito a participar em todas as actividades de investigaçªo nas mesmas condiçıes que as organizaçıes de investigaçªo nacionais
(por exemplo, com base em convites à apresentaçªo de propostas).
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece procedimentos
comunitÆrios de autorizaçªo, fiscalizaçªo e farmacovigilância no que respeita aos medicamentos de
uso humano e veterinÆrio e institui uma AgŒncia Europeia de Avaliaçªo dos Medicamentos
(2002/C 75 E/12)
COM(2001) 404 final  2001/0252(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 26 de Novembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o artigo 95.o e o n.o 4, alínea b), do artigo
152.o,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,

ropeia. Desse relatório conclui-se ainda que devem ser
mantidos os princípios gerais anteriormente estabelecidos
que regem o procedimento centralizado.

(4) AlØm disso, dado que o Parlamento Europeu e o Conselho
adoptaram a Directiva 2001/83/CE, de 23 de Outubro de
2001, que institui um código comunitÆrio relativo aos
medicamentos de uso humano, bem como a Directiva
2001/82/CE, de 23 de Outubro de 2001, que institui
um código comunitÆrio relativo aos medicamentos veterinÆrios, deve proceder-se à actualizaçªo do conjunto de
referŒncias feitas no Regulamento (CEE) n.o 2309/93 às
directivas codificadas.

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
(5) Por razıes de clareza, convØm substituir o referido regulamento por um novo regulamento.
Deliberando em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 251.o do Tratado,

Considerando o seguinte:

(1) O artigo 71.o do Regulamento (CEE) n.o 2309/93 do
Conselho, de 22 de Julho de 1993, que estabelece procedimentos comunitÆrios de autorizaçªo e fiscalizaçªo de
medicamentos de uso humano e veterinÆrio e institui
uma AgŒncia Europeia de Avaliaçªo dos Medicamentos (1)
prevŒ a publicaçªo pela Comissªo, num prazo de seis anos
após a entrada em vigor do referido regulamento, de um
relatório geral sobre a experiŒncia adquirida com a aplicaçªo dos procedimentos estabelecidos no mesmo.

(2) À luz do relatório da Comissªo sobre a experiŒncia adquirida, revelou-se necessÆrio melhorar o funcionamento
dos procedimentos de autorizaçªo de introduçªo de medicamentos no mercado da Comunidade e alterar alguns
aspectos administrativos da AgŒncia Europeia de Avaliaçªo dos Medicamentos.

(6) É conveniente preservar o mecanismo comunitÆrio de
concertaçªo, anterior a qualquer decisªo nacional relativa
a um medicamento de alta tecnologia, instaurado pela
legislaçªo comunitÆria revogada.

(7) A experiŒncia adquirida desde a adopçªo da Directiva
87/22/CEE do Conselho (2) demonstrou a necessidade de
instituir um procedimento comunitÆrio centralizado de
autorizaçªo obrigatória para os medicamentos de alta tecnologia, e em especial para os resultantes da biotecnologia, a fim de manter o elevado nível de avaliaçªo científica
desses medicamentos na Comunidade e, consequentemente, de preservar a confiança dos doentes e das profissıes mØdicas nessa avaliaçªo. Isto Ø especialmente importante no contexto da emergŒncia de novas terapias, tais
como a terapia gØnica e as terapias celulares associadas ou
a terapia somÆtica xenogØnica. Esta abordagem deve ser
mantida, nomeadamente com vista a assegurar o bom
funcionamento do mercado interno no sector farmacŒutico.

(3) Das conclusıes do referido relatório extrai-se que as alteraçıes ao procedimento centralizado instituído pelo Regulamento (CEE) n.o 2309/93 constituem correcçıes de certas modalidades do seu funcionamento e adaptaçıes tendentes a ter em conta a evoluçªo provÆvel da ciŒncia e das
tØcnicas, bem como o futuro alargamento da Uniªo Eu-

(8) Na perspectiva de uma harmonizaçªo do mercado interno
no que se refere aos novos medicamentos, convØm ainda
tornar esse procedimento obrigatório para qualquer medicamento destinado a ser administrado ao homem ou aos
animais e que contenha uma substância activa inteiramente nova, isto Ø, que ainda nªo tenha sido objecto de
uma autorizaçªo na Comunidade.

(1) JO L 214 de 24.8.1993, p. 1. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 649/98 da Comissªo (JO L 88 de 24.3.1998, p. 7).

(2) JO L 15 de 17.1.1987, p. 38; directiva revogada pela Directiva
93/41/CEE (JO L 214 de 24.8.1993, p. 40).
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(9) No domínio dos medicamentos de uso humano, tambØm
deve ser previsto o acesso facultativo ao procedimento
centralizado nos casos em que o recurso a um procedimento œnico constitua uma mais-valia para o doente. Este
procedimento deve continuar a ser facultativo para os
medicamentos que, apesar de nªo pertencerem às categorias referidas anteriormente, constituam uma inovaçªo
terapŒutica. TambØm Ø conveniente permitir o acesso a
esse procedimento em relaçªo aos medicamentos que,
apesar de nªo serem «inovadores», possam implicar benefícios para a sociedade ou para os doentes se forem desde
logo autorizados a nível comunitÆrio, como por exemplo
certos medicamentos de venda nªo sujeita a receita mØdica. Esta possibilidade pode ser alargada aos genØricos de
medicamentos autorizados pela Comunidade desde que a
harmonizaçªo atingida na altura da avaliaçªo do medicamento de referŒncia e os resultados dessa avaliaçªo sejam
imperativamente preservados.

(10) No domínio dos medicamentos veterinÆrios, deve ser prevista a adopçªo de medidas administrativas, a fim de ter
em conta algumas especificidades neste domínio, devidas
especialmente à incidŒncia regional de certas doenças. Os
medicamentos utilizados no âmbito das disposiçıes comunitÆrias em matØria de profilaxia das epizootias tambØm
devem ser incluídos no âmbito de aplicaçªo do procedimento centralizado.

(11) É necessÆrio, no interesse da saœde pœblica, que as decisıes de autorizaçªo no âmbito do procedimento centralizado assentem em critØrios científicos objectivos de qualidade, segurança e eficÆcia do medicamento em questªo,
independentemente de quaisquer consideraçıes de carÆcter económico ou outro. No entanto, os Estados-Membros
devem, excepcionalmente, poder proibir a utilizaçªo no
seu território de medicamentos de uso humano que violem conceitos objectivamente definidos de ordem pœblica
ou moral pœblica. AlØm disso, a Comunidade só poderÆ
autorizar medicamentos veterinÆrios cuja utilizaçªo nªo
seja contrÆria às medidas estabelecidas no âmbito da política agrícola comum.

(12) Deve prever-se que os critØrios de qualidade, segurança
e eficÆcia previstos pelas Directivas 2001/83/CE e
2001/82/CE sejam aplicados aos medicamentos autorizados pela Comunidade.

(13) A Comunidade deve dispor dos meios necessÆrios para
proceder à avaliaçªo científica dos medicamentos apresentados em conformidade com procedimentos comunitÆrios
de autorizaçªo centralizados. AlØm disso, com vista a
garantir a harmonizaçªo efectiva das decisıes administrativas adoptadas pelos Estados-Membros no que se refere a
medicamentos apresentados em conformidade com procedimentos de autorizaçªo descentralizados, torna-se necessÆrio dotar a Comunidade dos meios necessÆrios para
resolver os desacordos entre Estados-Membros quanto à
qualidade, à segurança e à eficÆcia dos medicamentos.

26.3.2002

(14) É, portanto, conveniente criar uma AgŒncia Europeia de
Avaliaçªo dos Medicamentos (a seguir denominada «AgŒncia»).

(15) A estrutura e o funcionamento do conjunto dos órgªos
que compıem a AgŒncia devem ser concebidos de forma
a ter em conta a necessidade de renovaçªo constante dos
conhecimentos científicos, a necessidade de cooperaçªo
entre instâncias comunitÆrias e instâncias nacionais, a necessidade de uma representaçªo adequada da sociedade
civil e o futuro alargamento da Uniªo Europeia.

(16) A principal atribuiçªo da AgŒncia deve ser a de emitir
pareceres científicos da melhor qualidade possível destinados às instituiçıes comunitÆrias e aos Estados-Membros,
para o exercício das competŒncias que a legislaçªo comunitÆria lhes confere no domínio dos medicamentos, no
que respeita à autorizaçªo e fiscalizaçªo dos mesmos. Só
após uma avaliaçªo científica œnica, do mais elevado nível
possível, da qualidade, segurança e eficÆcia dos medicamentos de alta tecnologia, a efectuar pela AgŒncia, deverÆ
a Comunidade conceder uma autorizaçªo de introduçªo
no mercado, atravØs de um processo rÆpido que assegure
uma cooperaçªo estreita entre a Comissªo e os Estados-Membros.

(17) Com vista a garantir uma cooperaçªo estreita entre a
AgŒncia e os cientistas que cooperam nos Estados-Membros, deve prever-se que o conselho de administraçªo seja
composto de forma a garantir uma participaçªo estreita
das entidades competentes dos Estados-Membros na
gestªo global do sistema comunitÆrio de autorizaçªo dos
medicamentos, mediante a criaçªo de um conselho consultivo dependente do director executivo da AgŒncia.

(18) Deve ser atribuída a um comitØ dos medicamentos de uso
humano a responsabilidade exclusiva pela elaboraçªo dos
pareceres da AgŒncia em todas as questıes relativas aos
medicamentos de uso humano. No que respeita aos medicamentos veterinÆrios, esta responsabilidade deve ser
atribuída a um comitØ dos medicamentos veterinÆrios.
Quanto aos medicamentos órfªos, essa tarefa incumbe
ao ComitØ dos Medicamentos Órfªos instituído pelo Regulamento (CE) n.o 141/2000 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de Dezembro de 2000, relativo aos
medicamentos órfªos (1). [Por œltimo, no que se refere aos
medicamentos à base de plantas, esta responsabilidade
deve ser confiada ao ComitØ dos Medicamentos à Base
de Plantas instituído pela Directiva 2001/83/CE].

(19) A criaçªo da AgŒncia permite reforçar o papel científico e
a independŒncia destes comitØs, nomeadamente atravØs do
estabelecimento de um secretariado tØcnico e administrativo permanente.
(1) JO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
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(20) No que se refere aos comitØs científicos, o seu âmbito de
actividades deve ser alargado e o seu modo de funcionamento e a sua composiçªo devem ser modernizados. A
consultoria científica para os futuros requerentes de uma
autorizaçªo de introduçªo no mercado deve ser prestada
de forma generalizada e aprofundada. Devem ainda ser
criadas estruturas que permitam desenvolver a prestaçªo
de consultoria às empresas. Os comitØs devem poder delegar algumas das suas tarefas de avaliaçªo em grupos de
trabalho permanentes e abertos a peritos do mundo científico designados para esse efeito, sem deixarem de manter
toda a responsabilidade pelo parecer científico emitido. Os
procedimentos de recurso devem ser adaptados para reforçar as garantias dos direitos do requerente.

(21) O nœmero de membros dos comitØs científicos que intervŒm no procedimento centralizado deve ser estabelecido
na perspectiva de esses comitØs manterem uma dimensªo
eficaz após o alargamento da Uniªo Europeia.

(22) O papel dos comitØs científicos tambØm deve ser reforçado, de forma a permitir à AgŒncia ter uma presença
activa no contexto do diÆlogo científico internacional e
desenvolver certas actividades necessÆrias a partir de
agora, especialmente em matØria de harmonizaçªo científica internacional e de cooperaçªo tØcnica com a Organizaçªo Mundial de Saœde.

(23) AlØm disso, tendo em vista o reforço da segurança jurídica, Ø conveniente precisar as responsabilidades no que
se refere às normas relativas à transparŒncia dos trabalhos
da AgŒncia, precisar certas condiçıes de comercializaçªo
de um medicamento autorizado pela Comunidade, confiar
à AgŒncia um poder de controlo no que se refere à distribuiçªo dos medicamentos que dispıem de uma autorizaçªo comunitÆria e precisar as sançıes e modalidades de
execuçªo dessas sançıes em caso de incumprimento das
disposiçıes do presente regulamento e das condiçıes incluídas nas autorizaçıes concedidas no quadro dos procedimentos aí estabelecidos.

(24) TambØm se torna necessÆrio prever disposiçıes relativas à
fiscalizaçªo dos medicamentos jÆ autorizados na Comunidade e, nomeadamente, à fiscalizaçªo intensiva dos efeitos
indesejÆveis dos referidos medicamentos, atravØs de acçıes
comunitÆrias de farmacovigilância, de forma a garantir
uma retirada rÆpida do mercado de qualquer medicamento que apresente um nível de risco inaceitÆvel em
condiçıes normais de utilizaçªo.

(25) Com vista a aumentar a eficÆcia da fiscalizaçªo do mercado, a coordenaçªo das actividades dos Estados-Membros
em matØria de farmacovigilância deve incumbir à AgŒncia.
Devem ser introduzidas algumas disposiçıes tendentes a
estabelecer procedimentos de farmacovigilância estritos e
eficazes, a permitir à entidade competente adoptar medi-
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das provisórias urgentes, incluindo a introduçªo de alteraçıes à autorizaçªo de introduçªo no mercado, e, por
œltimo, a permitir a qualquer momento uma reavaliaçªo
da relaçªo benefícios/riscos de um medicamento.

(26) Deve igualmente ser atribuída à Comissªo, funcionando
em estreita cooperaçªo com a AgŒncia e após consulta
dos Estados-Membros, a missªo de coordenar o desempenho das vÆrias responsabilidades de fiscalizaçªo dos Estados-Membros, nomeadamente o fornecimento de informaçıes sobre medicamentos e o controlo da observância das
boas prÆticas de fabrico, de laboratório e de clínica.

(27) Importa prever uma aplicaçªo coordenada dos procedimentos comunitÆrios de autorizaçªo de medicamentos e
dos procedimentos nacionais dos Estados-Membros jÆ amplamente harmonizados pelas Directivas 2001/83/CE e
2001/82/CE. É conveniente que o funcionamento dos procedimentos estabelecidos no presente regulamento seja
reexaminado pela Comissªo, de dez em dez anos, com
base na experiŒncia adquirida.

(28) Para responder, nomeadamente, às expectativas legítimas
dos doentes e ter em conta a evoluçªo cada vez mais
rÆpida da ciŒncia e das terapias, devem ser estabelecidos
procedimentos de avaliaçªo mais rÆpidos reservados aos
medicamentos que apresentem um grande interesse terapŒutico, bem como procedimentos de obtençªo de autorizaçıes temporÆrias sujeitas a determinadas condiçıes
passíveis de revisªo anual. No domínio dos medicamentos
de uso humano, convØm adoptar uma abordagem comum, sempre que tal seja possível, em matØria de critØrios e condiçıes de uso compassivo de novos medicamentos, no quadro das legislaçıes dos Estados-Membros.

(29) À semelhança do que se encontra actualmente previsto
nas Directivas 2001/83/CE e 2001/82/CE, a validade de
uma autorizaçªo comunitÆria de introduçªo no mercado
deve ser ilimitada. AlØm disso, qualquer autorizaçªo nªo
utilizada durante dois anos consecutivos, isto Ø, que nªo
tenha dado origem à introduçªo de um medicamento no
mercado da Comunidade durante esse período, deve ser
considerada caduca, nomeadamente para evitar os encargos administrativos ligados à manutençªo dessas autorizaçıes.

(30) Os medicamentos que contenham ou sejam compostos
por organismos geneticamente modificados podem originar certos riscos para o ambiente. É, por conseguinte,
necessÆrio prever, em relaçªo a esses produtos, uma avaliaçªo do risco para o ambiente semelhante à que se
encontra prevista na Directiva 2001/18/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de Março de 2001, relativa
à libertaçªo deliberada no ambiente de organismos
geneticamente modificados e que revoga a Directiva
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90/220/CE do Conselho (1), paralelamente a uma avaliaçªo da qualidade, da segurança e da eficÆcia dos produtos em causa no quadro de um procedimento comunitÆrio œnico.
(31) Dado que a maior parte das medidas necessÆrias para a
aplicaçªo do presente regulamento sªo medidas de carÆcter individual, convØm recorrer ao procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de
exercício das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (2) ou ao procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da referida decisªo. Para as medidas de carÆcter
geral nos termos do artigo 2.o daquela decisªo, convØm
que estas medidas sejam aprovadas nos termos do procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

T˝TULO I
DEFINI˙ÕES E ´MBITO DE APLICA˙ˆO
Artigo 1.o
O presente regulamento
mentos comunitÆrios de
gilância no que respeita
veterinÆrio e criar uma
Medicamentos.

tem por objecto estabelecer procediautorizaçªo, fiscalizaçªo e farmacovios medicamentos de uso humano e
AgŒncia Europeia de Avaliaçªo dos

O disposto no presente regulamento nªo afecta as competŒncias das autoridades dos Estados-Membros em matØria de fixaçªo dos preços dos medicamentos e da sua inclusªo no
âmbito de aplicaçªo dos sistemas nacionais de seguro de
doença ou dos regimes de segurança social atendendo a condicionalismos de natureza sanitÆria, económica e social. Os
Estados-Membros podem, designadamente, escolher, entre os
elementos constantes da autorizaçªo de introduçªo no mercado, as indicaçıes terapŒuticas e a dimensªo das embalagens
que serªo cobertas pelos respectivos organismos de segurança
social.
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Artigo 3.o
1.
Nenhum medicamento constante do Anexo I pode ser
introduzido no mercado comunitÆrio sem que tenha sido objecto de autorizaçªo de introduçªo no mercado pela Comunidade, em conformidade com o disposto no presente regulamento.
2.
Qualquer medicamento nªo constante do Anexo I pode
ser objecto de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado
concedida pela Comunidade, em conformidade com o disposto
no presente regulamento, desde que o requerente demonstre
que esse medicamento constitui uma inovaçªo significativa no
plano terapŒutico, científico ou tØcnico, ou que a concessªo de
uma autorizaçªo em conformidade com o presente regulamento apresenta, para os doentes ou do ponto de vista da
saœde animal, um interesse a nível comunitÆrio.
Podem ainda ser objecto de uma autorizaçªo desse tipo os
medicamentos imunológicos veterinÆrios destinados a doenças
animais sujeitas a medidas comunitÆrias de profilaxia.
3.
Um medicamento genØrico de um medicamento autorizado pela Comunidade pode ser autorizado pelas entidades
competentes dos Estados-Membros em conformidade com a
Directiva 2001/83/CE e com a Directiva 2001/82/CE, nas seguintes condiçıes:
a) O pedido de autorizaçªo deve ser apresentado ao abrigo do
artigo 10.o da Directiva 2001/83/CE ou do artigo 13.o da
Directiva 2001/82/CE,
b) O resumo das características do produto deve ser perfeitamente conforme ao do medicamento autorizado pela Comunidade, e
c) O medicamento genØrico deve ser autorizado com o mesmo
nome em todos os Estados-Membros em que o pedido tenha
sido apresentado.

Artigo 2.o

4.
Após consulta do comitØ competente da AgŒncia instituída no artigo 49.o, o Anexo I pode ser reexaminado à luz
dos progressos tØcnicos e científicos para que lhe sejam introduzidas todas as alteraçıes necessÆrias. Essas alteraçıes serªo
adoptadas de acordo com o procedimento referido no n.o 2 do
artigo 77.o

Sªo aplicÆveis para efeitos do presente regulamento as definiçıes constantes do artigo 1.o da Directiva 2001/83/CE e as do
artigo 1.o da Directiva 2001/82/CE.

Artigo 4.o

O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado dos medicamentos abrangidos pelo presente regulamento deve estar estabelecido na Comunidade. Esse titular Ø responsÆvel pela introduçªo desses medicamentos no mercado.
(1) JO L 106 de 17.4.2001, p. 1, com a œltima redacçªo que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o . . ./2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho de . . . [relativa à rastreabilidade dos organismos geneticamente modificados e à rastreabilidade dos produtos destinados à
alimentaçªo humana, etc.].
(2) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

1.
Para efeitos de obtençªo da autorizaçªo de introduçªo no
mercado referida no artigo 3.o, deve ser apresentado um pedido à AgŒncia.
2.
A Comunidade emite e fiscaliza as autorizaçıes de introduçªo no mercado de medicamentos de uso humano nos termos do título II.
3.
A Comunidade emite e fiscaliza as autorizaçıes de introduçªo no mercado de medicamentos veterinÆrios nos termos
do título III.
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T˝TULO II
AUTORIZA˙ˆO E FISCALIZA˙ˆO DOS
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
CAP˝TULO 1
APRESENTA˙ˆO E AN`LISE DOS PEDIDOS 
AUTORIZA˙ÕES

Artigo 5.o
1.
É instituído um ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano. O comitØ dependerÆ da AgŒncia.
2.
Sem prejuízo do disposto no artigo 50.o e de outras
atribuiçıes que lhe sejam eventualmente conferidas pelo direito
comunitÆrio, o ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano serÆ
responsÆvel pela formulaçªo do parecer da AgŒncia relativo a
quaisquer questıes referentes à aceitabilidade dos processos
apresentados de acordo com o procedimento centralizado, à
autorizaçªo, às modificaçıes, à suspensªo ou à revogaçªo da
autorizaçªo de introduçªo no mercado de medicamentos de
uso humano, em conformidade com o disposto no presente
título, bem como à farmacovigilância.
3.
A pedido do director executivo da AgŒncia ou do representante da Comissªo, o ComitØ dos Medicamentos de Uso
Humano tambØm emitirÆ pareceres sobre questıes científicas
relativas à avaliaçªo dos medicamentos de uso humano.
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c) Uma avaliaçªo do risco ambiental em conformidade com os
princípios do Anexo II da Directiva 2001/18/CE;
d) Os resultados de quaisquer pesquisas realizadas para efeitos
de investigaçªo ou desenvolvimento.
Os artigos 13.o a 24.o da Directiva 2001/18/CE nªo sªo aplicÆveis aos medicamentos de uso humano que contenham ou
sejam compostos por organismos geneticamente modificados.
3.
A AgŒncia assegurarÆ que o parecer do ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano seja emitido no prazo de 210 dias
após a recepçªo de um pedido vÆlido.
No caso de um medicamento de uso humano que contenha ou
seja composto por organismos geneticamente modificados, o
parecer do comitØ deve atender aos requisitos de segurança
ambiental estabelecidos na Directiva 2001/18/CE. No decorrer
da avaliaçªo dos pedidos de autorizaçªo de introduçªo no
mercado relativos a produtos que contenham ou sejam compostos por organismos geneticamente modificados, o relator
organizarÆ as consultas necessÆrias com as instâncias criadas
pela Comunidade ou pelos Estados-Membros, em conformidade
com a Directiva 2001/18/CE.
4.
Em colaboraçªo com a AgŒncia, os Estados-Membros e os
meios interessados, a Comissªo elaborarÆ instruçıes pormenorizadas sobre o modo como devem ser apresentados os pedidos
de autorizaçªo.

Artigo 6.o
1.
Qualquer pedido de autorizaçªo de um medicamento de
uso humano incluirÆ, de forma específica e exaustiva, as informaçıes e os documentos referidos no n.o 3 do artigo 8.o, nos
artigos 10.oA e 11.o e no Anexo I da Directiva 2001/83/CE.
Esses documentos e informaçıes devem ter em conta o carÆcter
œnico e comunitÆrio da autorizaçªo solicitada e, nomeadamente, a utilizaçªo de um nome œnico para o medicamento.
O pedido Ø acompanhado da taxa a pagar à AgŒncia pela
anÆlise do mesmo.
2.
Quando se trate de medicamentos de uso humano que
contenham ou sejam compostos por organismos geneticamente
modificados na acepçªo do artigo 2.o da Directiva 2001/18/CE,
o pedido Ø acompanhado pelas seguintes informaçıes:
a) Uma cópia da autorizaçªo escrita das entidades competentes
para a libertaçªo deliberada no ambiente de organismos
geneticamente modificados, para fins de investigaçªo e desenvolvimento, como previsto na parte B da Directiva
2001/18/CE ou na parte B da Directiva 90/220/CEE do
Conselho (1);
b) Uma documentaçªo tØcnica completa com as informaçıes
necessÆrias em conformidade com os Anexos III e IV da
Directiva 2001/18/CE;
(1) JO L 117 de 8.5.1990, p. 15.

Artigo 7.o
Para efeitos da elaboraçªo do seu parecer, o ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano:
a) Verifica se as informaçıes e os documentos apresentados
em conformidade com o artigo 6.o correspondem aos requisitos da Directiva 2001/83/CE e examina se estªo reunidas as condiçıes previstas no presente regulamento para a
emissªo da autorizaçªo de introduçªo do medicamento no
mercado.
b) Pode solicitar que um laboratório oficial ou um laboratório
designado para o efeito ensaie o medicamento de uso humano, as suas matØrias-primas e, se necessÆrio, os seus
produtos intermØdios ou outros constituintes, por forma a
certificar-se de que os mØtodos de controlo utilizados pelo
fabricante e descritos no pedido sªo satisfatórios.
c) Pode exigir que o requerente complete num determinado
prazo as informaçıes que acompanham o requerimento.
Quando o comitØ faz uso da faculdade referida na alínea c)
do primeiro parÆgrafo, fica suspenso o prazo previsto no
n.o 3, primeiro parÆgrafo, do artigo 6.o atØ ao momento em
que seja fornecida a informaçªo suplementar exigida. Este
prazo fica igualmente suspenso durante o tempo necessÆrio
ao requerente para preparar esclarecimentos orais ou escritos.
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Artigo 8.o
1.
A pedido escrito do ComitØ dos Medicamentos de Uso
Humano, os Estados-Membros transmitem as informaçıes que
comprovem que o fabricante de um medicamento, ou o importador de um medicamento de um país terceiro, estÆ habilitado a fabricar o medicamento em questªo e/ou a executar os
ensaios de controlo necessÆrios, em conformidade com as informaçıes e os documentos apresentados nos termos do artigo
6.o
2.
Quando tal se afigure necessÆrio para completar a anÆlise
do pedido, o ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano pode
exigir que o requerente se submeta a uma inspecçªo especial
do local de fabrico do medicamento em questªo.
A inspecçªo serÆ efectuada, no prazo referido no n.o 3, primeiro parÆgrafo, do artigo 6.o, por inspectores devidamente
qualificados dos Estados-Membros, que podem ser acompanhados por um relator ou por um perito designado pelo comitØ.

Artigo 9.o
1.
A AgŒncia informa imediatamente o requerente quando o
parecer do ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano estabeleça que:
a) O pedido nªo satisfaz os critØrios de autorizaçªo fixados no
presente regulamento;
b) O resumo das características do produto proposto pelo requerente deve ser alterado;
c) O rótulo ou o folheto informativo do produto nªo satisfazem o disposto no título V da Directiva 2001/83/CE;
d) A autorizaçªo deve ser concedida sob reserva das condiçıes
previstas nos n.os 4 e 5 do artigo 13.o
2.
No prazo de quinze dias a contar da recepçªo do parecer
referido no n.o 1, o requerente pode comunicar à AgŒncia, por
escrito, a sua intençªo de interpor recurso. Neste caso, apresentarÆ à AgŒncia a fundamentaçªo pormenorizada do recurso
no prazo de sessenta dias a contar da data de recepçªo do
parecer.
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avaliaçªo do medicamento pelo comitØ e expondo as razıes
que fundamentam as suas conclusıes.
4.
Se o parecer for favorÆvel à concessªo da autorizaçªo de
introduçªo do medicamento em causa no mercado, serªo apensos ao parecer os seguintes documentos:
a) Um projecto de resumo das características do produto, nos
termos do artigo 11.o da Directiva 2001/83/CE;
b) Uma exposiçªo pormenorizada de todas as condiçıes ou
restriçıes a impor ao fornecimento ou à utilizaçªo do medicamento em questªo, incluindo as condiçıes em que o
medicamento pode ser fornecido a doentes, tendo em conta
os critØrios estabelecidos no título VI da Directiva
2001/83/CE;
c) Um projecto de rotulagem e de folheto informativo proposto pelo requerente, apresentado em conformidade com
o título V da Directiva 2001/83/CE;
d) Um relatório de avaliaçªo.

Artigo 10.o
1.
No prazo de trinta dias após a recepçªo do parecer referido no n.o 2 do artigo 5.o, a Comissªo elabora um projecto de
decisªo a tomar quanto ao pedido.
No caso de um projecto de decisªo que preveja a concessªo de
uma autorizaçªo de introduçªo no mercado, esse projecto incluirÆ ou farÆ referŒncia aos documentos mencionados no n.o 4,
primeiro parÆgrafo, alíneas a), b) e c), do artigo 9.o
No caso de o projecto de decisªo nªo ser conforme com o
parecer da AgŒncia, a Comissªo fundamentarÆ pormenorizadamente num anexo os motivos das divergŒncias.
O projecto de decisªo Ø enviado aos Estados-Membros e ao
requerente.
2.
A Comissªo adopta uma decisªo final em conformidade
com o procedimento referido no n.o 3 do artigo 77.o, no caso
de o projecto de decisªo ser conforme com o parecer da
AgŒncia.

Nos sessenta dias seguintes à recepçªo da fundamentaçªo do
recurso, o ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano reexaminarÆ o seu parecer em conformidade com as condiçıes fixadas
no segundo parÆgrafo do n.o 1 do artigo 55.o. As conclusıes
sobre o recurso serªo apensas ao parecer definitivo.

A Comissªo adopta uma decisªo final em conformidade com o
procedimento referido no n.o 4 do artigo 77.o, no caso de o
projecto de decisªo nªo ser conforme com o parecer da AgŒncia.

3.
Nos trinta dias seguintes à sua adopçªo, a AgŒncia enviarÆ o parecer definitivo do ComitØ dos Medicamentos de Uso
Humano à Comissªo, aos Estados-Membros e ao requerente. O
parecer serÆ acompanhado por um relatório descrevendo a

3.
O comitØ permanente dos medicamentos de uso humano
a que se refere o n.o 1 do artigo 77.o adaptarÆ o seu regulamento interno de forma a ter em conta as atribuiçıes que lhe
incumbem nos termos do presente regulamento.
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Essas adaptaçıes consistem no seguinte:
a) O parecer do comitØ permanente serÆ dado por escrito;
b) Os Estados-Membros disporªo de um prazo de quinze dias
para comunicar à Comissªo as suas observaçıes escritas
sobre o projecto de decisªo. Todavia, nos casos em que a
tomada de decisªo revista um carÆcter de urgŒncia, o presidente poderÆ fixar um prazo mais curto, em funçªo da
urgŒncia;
c) Os Estados-Membros poderªo solicitar por escrito que o
projecto de decisªo referido no n.o 1 seja debatido pelo
comitØ permanente reunido em sessªo plenÆria, fundamentando pormenorizadamente a sua pretensªo.
4.
Se a Comissªo considerar que as observaçıes escritas
apresentadas por um Estado-Membro levantam novas questıes
importantes de carÆcter científico ou tØcnico que nªo tenham
sido abordadas no parecer da AgŒncia, o presidente interromperÆ o processo, remetendo de novo o pedido à AgŒncia, para
uma anÆlise mais aprofundada.
5.
A Comissªo tomarÆ as disposiçıes necessÆrias à execuçªo
do n.o 3 em conformidade com o procedimento referido no
n.o 2 do artigo 77.o
6.
A AgŒncia assegurarÆ a difusªo dos documentos referidos
no n.o 4, alíneas a), b) e c), do artigo 9.o
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próprio Estado-Membro, em conformidade com o artigo 6.o
da Directiva 2001/83/CE.
Os medicamentos de uso humano autorizados serªo inscritos
no registo comunitÆrio dos medicamentos, sendo-lhes atribuído
um nœmero que deve figurar na embalagem.
2.
As autorizaçıes de introduçªo no mercado serªo publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias com indicaçªo,
nomeadamente, da data de concessªo e do respectivo nœmero
de inscriçªo no registo comunitÆrio.
3.
A AgŒncia publicarÆ o relatório de avaliaçªo do medicamento de uso humano elaborado pelo ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano, bem como a fundamentaçªo do seu parecer, omitindo quaisquer informaçıes abrangidas pelo sigilo
comercial.
4.
Após a concessªo de uma autorizaçªo de introduçªo no
mercado, o titular dessa autorizaçªo informarÆ a AgŒncia sobre
as datas de comercializaçªo efectiva do medicamento de uso
humano nos Estados-Membros, tendo em conta as diferentes
apresentaçıes autorizadas.
InformarÆ ainda a AgŒncia de qualquer eventual cessaçªo de
comercializaçªo do medicamento.
A pedido da AgŒncia, nomeadamente no âmbito da farmacovigilância, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
fornecerÆ todos os dados relativos aos volumes de vendas ou de
prescriçıes mØdicas, a nível comunitÆrio e por Estado-Membro,
em relaçªo ao medicamento em causa.

Artigo 11.o
1.
A autorizaçªo de introduçªo no mercado serÆ recusada
se, após verificaçªo das informaçıes e dos documentos apresentados em conformidade com o artigo 6.o, se constatar que a
qualidade, a segurança ou a eficÆcia do medicamento de uso
humano nªo foram comprovadas de forma adequada e suficiente pelo requerente.
A autorizaçªo serÆ igualmente recusada se as informaçıes e os
documentos fornecidos pelo requerente em conformidade com
o artigo 6.o forem incorrectos, ou se o rótulo ou o folheto
informativo propostos pelo requerente nªo forem conformes
ao título V da Directiva 2001/83/CE.
2.
A recusa de uma autorizaçªo comunitÆria de introduçªo
no mercado constitui uma proibiçªo em toda a Comunidade da
introduçªo no mercado do medicamento em questªo.

Artigo 13.o
1.
Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3, a autorizaçªo
terÆ uma duraçªo ilimitada.
2.
Uma autorizaçªo que nªo for seguida por uma introduçªo efectiva do medicamento de uso humano autorizado
no mercado da Comunidade nos dois anos seguintes à sua
concessªo perde a sua validade.
3.
Quando um medicamento de uso humano autorizado,
introduzido anteriormente no mercado, deixe de se encontrar
efectivamente no mercado na Comunidade durante dois anos
consecutivos, a autorizaçªo concedida para esse medicamento
perde a sua validade.
4.
Após consulta do requerente, uma autorizaçªo pode ser
sujeita a certas obrigaçıes específicas, que serªo objecto de
uma reavaliaçªo anual pela AgŒncia.

Artigo 12.o
1.
Sem prejuízo do disposto no n.o 4 do artigo 4.o da
Directiva 2001/83/CE, uma autorizaçªo de introduçªo no mercado concedida em conformidade com o presente regulamento
Ø vÆlida em toda a Comunidade. Confere, em cada Estado-Membro, os mesmos direitos e as mesmas obrigaçıes que
uma autorizaçªo de introduçªo no mercado concedida pelo

Em derrogaçªo ao disposto no n.o 1, a autorizaçªo serÆ vÆlida
pelo período de um ano, renovÆvel.
As modalidades de concessªo dessas autorizaçıes serªo determinadas num regulamento da Comissªo, adoptado segundo o
procedimento referido no n.o 2 do artigo 77.o
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5.
Nas circunstâncias excepcionais em que seja aplicÆvel a
um pedido uma das justificaçıes referidas no Anexo I da Directiva 2001/83/CE, e após consulta do requerente, a autorizaçªo só poderÆ ser concedida em condiçıes precisas. A manutençªo da autorizaçªo estÆ subordinada à reavaliaçªo annual
dessas condiçıes.

6.
Aquando da apresentaçªo do pedido de autorizaçªo de
introduçªo no mercado, em relaçªo a medicamentos de uso
humano que tenham um grande interesse do ponto de vista
da saœde pœblica e, nomeadamente, do ponto de vista da inovaçªo terapŒutica, o requerente poderÆ solicitar um procedimento acelerado de avaliaçªo. Este pedido serÆ devidamente
fundamentado.

Se o comitØ dos medicamentos de uso humano aceitar o pedido, o prazo previsto no n.o 3, primeiro parÆgrafo, do artigo
6.o Ø reduzido para 150 dias.

7.
Ao adoptar o seu parecer, o ComitØ dos Medicamentos de
Uso Humano incluirÆ uma proposta relativa aos critØrios de
prescriçªo ou de utilizaçªo dos medicamentos de uso humano,
em conformidade com o artigo 70.o da Directiva 2001/83/CE.

8.
Os medicamentos de uso humano autorizados em conformidade com as disposiçıes do presente regulamento beneficiarªo do período de protecçªo de dez anos referido no n.o 1
do artigo 10.o da Directiva 2001/83/CE.
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-Membros quaisquer novas informaçıes que possam implicar
a alteraçªo das informaçıes e dos documentos referidos nos
artigos 8.o, n.o 3, 10.oA e 11.o, no Anexo I da Directiva
2001/83/CE e no artigo 9.o, n.o 4, do presente regulamento.

ComunicarÆ, nomeadamente, de imediato à AgŒncia, à Comissªo e aos Estados-Membros quaisquer proibiçıes ou restriçıes impostas pelas entidades competentes de qualquer país em
que o medicamento de uso humano seja comercializado e
quaisquer outras novas informaçıes que possam influenciar a
avaliaçªo das vantagens e dos riscos do medicamento em
questªo.

3.
Caso o titular da autorizaçªo de introduçªo do medicamento no mercado pretenda introduzir uma alteraçªo às informaçıes e aos documentos referidos no n.o 2, apresentarÆ um
pedido nesse sentido à AgŒncia.

4.
A Comissªo, após consulta da AgŒncia, adoptarÆ as disposiçıes adequadas para a anÆlise das alteraçıes introduzidas
nas condiçıes da autorizaçªo de introduçªo no mercado.

A Comissªo adoptarÆ essas disposiçıes sob a forma de um
regulamento, em conformidade com o procedimento referido
no n.o 2 do artigo 77.o

Artigo 16.o
Artigo

14.o

A concessªo da autorizaçªo nªo afecta a responsabilidade civil
e penal do fabricante e do titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado em virtude do direito nacional em vigor nos Estados-Membros.

CAP˝TULO 2
FISCALIZA˙ˆO E SAN˙ÕES

Artigo 15.o
1.
Após a concessªo de uma autorizaçªo emitida em conformidade com o presente regulamento, e no que respeita aos
mØtodos de fabrico e controlo previstos no n.o 3, alíneas d) e
h), do artigo 8.o da Directiva 2001/83/CE, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado do medicamento de uso humano deve atender aos progressos tØcnicos e científicos e introduzir todas as alteraçıes necessÆrias para que o medicamento seja fabricado e controlado segundo mØtodos científicos
geralmente aceites. Deve solicitar uma autorizaçªo para estas
alteraçıes em conformidade com o presente regulamento.

2.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado fornecerÆ imediatamente à AgŒncia, à Comissªo e aos Estados-

1.
No caso de medicamentos de uso humano fabricados na
Comunidade, as entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo serªo
as entidades competentes do ou dos Estados-Membros que
tenham concedido a autorizaçªo de fabrico prevista no artigo
40.o da Directiva 2001/83/CE para o medicamento em questªo.

2.
No caso de medicamentos importados de países terceiros,
as entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo serªo as entidades
competentes dos Estados-Membros em que sªo efectuados os
controlos referidos no n.o 1, alínea b), do artigo 51.o da Directiva 2001/83/CE, a nªo ser que a Comunidade e o país de
exportaçªo tenham acordado mecanismos adequados para
que esses controlos sejam efectuados no país de exportaçªo e
que o fabricante aplique normas de boas prÆticas de fabrico
pelo menos equivalentes às previstas na Comunidade.

Um Estado-Membro pode solicitar a assistŒncia de outro Estado-Membro ou da AgŒncia.

Artigo 17.o
1.
Incumbe às entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo verificar, em nome da Comunidade, que o titular da autorizaçªo de
introduçªo no mercado, o fabricante ou o importador do país
terceiro satisfaz os requisitos fixados nos títulos IV e XI da
Directiva 2001/83/CE.
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2.
Quando, em conformidade com o artigo 122.o da Directiva 2001/83/CE, a Comissªo for informada de divergŒncias de
opiniªo importantes entre Estados-Membros relativas ao facto
de um titular de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado
do medicamento de uso humano, um fabricante ou um importador estabelecido na Comunidade satisfazer, ou nªo, as exigŒncias referidas no n.o 1, a Comissªo pode, após consulta dos
Estados-Membros em questªo, solicitar que um inspector das
entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo proceda a uma nova
inspecçªo junto do titular da autorizaçªo de introduçªo no
mercado, do fabricante ou do importador. Esse inspector serÆ
acompanhado por dois inspectores de Estados-Membros que
nªo sejam partes no litígio ou por dois peritos designados
pelo ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano.
3.
Sem prejuízo de quaisquer acordos eventualmente celebrados entre a Comunidade e países terceiros nos termos do
n.o 2 do artigo 16.o, a Comissªo pode, a pedido fundamentado
de um Estado-Membro ou do ComitØ dos Medicamentos de
Uso Humano, ou por sua própria iniciativa, pedir a inspecçªo
de um fabricante estabelecido num país terceiro.
A inspecçªo serÆ realizada por inspectores qualificados dos
Estados-Membros, que podem ser acompanhados, se necessÆrio, por um relator ou um perito designados pelo ComitØ dos
Medicamentos de Uso Humano. O relatório dos inspectores Ø
colocado à disposiçªo da Comissªo, dos Estados-Membros e do
ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano.
Artigo 18.o
1.
Quando as entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo ou as
entidades competentes de qualquer outro Estado-Membro considerarem que o fabricante ou o importador de um país terceiro deixou de cumprir as obrigaçıes que lhe incumbem nos
termos do título IV da Directiva 2001/83/CE, disso informam
imediatamente o ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano e
a Comissªo, apresentando fundamentaçªo pormenorizada e indicando as medidas que propıem.
O mesmo se aplica quando um Estado-Membro ou a Comissªo
considerarem que deve ser aplicada ao medicamento em
questªo uma das medidas previstas nos títulos IX e XI da
Directiva 2001/83/CE ou quando o ComitØ dos Medicamentos
de Uso Humano tiver emitido um parecer nesse sentido, em
conformidade com o artigo 5.o do presente regulamento.
2.
A Comissªo solicitarÆ o parecer da AgŒncia num prazo
por ela a determinar em funçªo da urgŒncia da questªo, para
analisar as razıes invocadas. Sempre que possível, o titular da
autorizaçªo de introduçªo no mercado do medicamento de uso
humano serÆ convidado a apresentar explicaçıes orais ou escritas.
3.
A Comissªo, com base no parecer da AgŒncia, adoptarÆ
as medidas provisórias necessÆrias que sejam de aplicaçªo imediata.
SerÆ adoptada uma decisªo final nos seis meses seguintes, em
conformidade com os procedimentos referidos no n.o 2 do
artigo 10.o
4.
Sempre que seja indispensÆvel tomar medidas urgentes
para a protecçªo da saœde humana ou animal, ou do ambiente,
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um Estado-Membro pode suspender, por sua própria iniciativa
ou a pedido da Comissªo, a utilizaçªo no seu território de um
medicamento de uso humano autorizado em conformidade
com o presente regulamento.
Quando agir por sua própria iniciativa, o Estado-Membro informa a Comissªo e a AgŒncia, o mais tardar no dia œtil após a
suspensªo, sobre os motivos que presidem a essa medida. A
AgŒncia informa imediatamente os outros Estados-Membros. A
Comissªo inicia imediatamente o procedimento previsto nos
n.os 2 e 3.
5.
As medidas suspensivas referidas no n.o 4 podem manter-se em vigor atØ à adopçªo de uma decisªo final, em conformidade com os procedimentos referidos no n.o 2 do artigo
10.o
6.
A AgŒncia informarÆ da decisªo final todos os interessados que o solicitem.

CAP˝TULO 3
FARMACOVIGIL´NCIA

Artigo 19.o
Para efeitos do presente capítulo, Ø aplicÆvel o n.o 2 do artigo
106.o da Directiva 2001/83/CE.

Artigo 20.o
A AgŒncia, em cooperaçªo estreita com os sistemas nacionais
de farmacovigilância, criados em conformidade com o artigo
102.o da Directiva 2001/83/CE, receberÆ toda a informaçªo
pertinente relativa a suspeitas de efeitos indesejÆveis dos medicamentos de uso humano autorizados na Comunidade nos
termos do presente regulamento. Se necessÆrio, o ComitØ dos
Medicamentos de Uso Humano elaborarÆ, em conformidade
com o artigo 5.o do presente regulamento, pareceres sobre as
medidas necessÆrias.
Essas medidas podem incluir alteraçıes à autorizaçªo de introduçªo no mercado. Sªo adoptadas em conformidade com os
procedimentos previstos no n.o 2 do artigo 10.o
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado e as entidades competentes dos Estados-Membros asseguram que sejam
comunicadas à AgŒncia, em conformidade com o disposto no
presente regulamento, todas as informaçıes pertinentes relativas a suspeitas de efeitos indesejÆveis de medicamentos de uso
humano autorizados nos termos do presente regulamento.

Artigo 21.o
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado de um
medicamento de uso humano autorizado em conformidade
com o disposto no presente regulamento deve ter à sua disposiçªo, de forma permanente e contínua, uma pessoa que possua
qualificaçıes adequadas responsÆvel em matØria de farmacovigilância.
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A esta pessoa, residente na Comunidade, incumbirÆ:

a) Criar e gerir um sistema que garanta a recolha, a avaliaçªo e
o tratamento da informaçªo relativa às suspeitas de efeitos
indesejÆveis comunicadas ao pessoal e aos delegados de
informaçªo mØdica da empresa, de forma a estar acessível
num œnico local para toda a Comunidade;
b) Preparar os relatórios referidos no n.o 3 do artigo 22.o e
submetŒ-los às entidades competentes dos Estados-Membros
e à AgŒncia, em conformidade com o disposto no presente
regulamento;

c) Assegurar uma resposta pronta e integral a qualquer pedido
das entidades competentes de obtençªo de informaçıes adicionais necessÆrias à avaliaçªo dos benefícios e dos riscos de
um medicamento, incluindo informaçıes relativas ao volume de vendas ou de prescriçªo do medicamento em
questªo;
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Salvo em caso de circunstâncias excepcionais, esses efeitos
serªo comunicados sob a forma de relatório por via electrónica
e em conformidade com as instruçıes referidas no artigo 24.o
3.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado do
medicamento de uso humano deverÆ manter registos pormenorizados de todas as suspeitas de efeitos indesejÆveis, verificados na Comunidade ou fora dela, que lhe sejam comunicadas
por um profissional de saœde.
A menos que tenham sido fixadas pela Comunidade outras
condiçıes para a concessªo da autorizaçªo de introduçªo no
mercado, estes registos sªo comunicados, sob a forma de um
relatório periódico actualizado em matØria de segurança, à
AgŒncia e aos Estados-Membros, de imediato mediante solicitaçªo, ou pelo menos semestralmente, nos primeiros dois anos
após a autorizaçªo, e anualmente nos dois anos seguintes.
Posteriormente, esses registos serªo apresentados de trŒs em
trŒs anos, ou de imediato mediante solicitaçªo.
Esses registos serªo acompanhados por uma avaliaçªo científica.

d) Transmitir às entidades competentes qualquer outra informaçªo que tenha interesse para a avaliaçªo dos riscos e dos
benefícios de um medicamento, nomeadamente as informaçıes relativas aos estudos de segurança posteriores à autorizaçªo.

Artigo 22.o
1.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado de um
medicamento de uso humano autorizado em conformidade
com o disposto no presente regulamento assegurarÆ que todas
as suspeitas de efeitos indesejÆveis graves ocorridos no território da Comunidade, para as quais tenha sido alertado por um
profissional de saœde, sejam registadas e comunicadas de imediato aos Estados-Membros em cujo território o incidente se
tiver verificado ou, o mais tardar, no prazo de quinze dias a
contar da recepçªo da informaçªo.

O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado Ø obrigado
a registar todas as outras suspeitas de efeitos indesejÆveis graves
que correspondam aos critØrios de notificaçªo, em conformidade com as instruçıes referidas no artigo 24.o, de que deva
presumivelmente ter tido conhecimento, devendo notificÆ-las
de imediato aos Estados-Membros em cujo território se tenha
produzido o efeito indesejÆvel, bem como à AgŒncia, o mais
tardar nos quinze dias seguintes à sua comunicaçªo.

2.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado do
medicamento de uso humano deve assegurar que todas as
suspeitas de efeitos indesejÆveis graves inesperados, ocorridos
num país terceiro, sejam de imediato comunicadas aos Estados-Membros e à AgŒncia, o mais tardar, no prazo de quinze dias a
contar da recepçªo da informaçªo. As modalidades relativas à
comunicaçªo das suspeitas de efeitos indesejÆveis inesperados
sem gravidade, ocorridos na Comunidade ou num país terceiro,
serªo adoptadas em conformidade com o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 77.o

Artigo 23.o
Cada Estado-Membro assegurarÆ que todos os casos de suspeita
de efeitos indesejÆveis graves de um medicamento de uso humano, autorizado em conformidade com o disposto no presente regulamento, que se verifiquem no seu território e lhe
sejam comunicados, sejam registados e transmitidos imediatamente à AgŒncia e ao titular da autorizaçªo de introduçªo no
mercado, o mais tardar, no prazo de quinze dias a contar da
recepçªo da informaçªo.
A AgŒncia transmitirÆ a informaçªo aos sistemas nacionais de
farmacovigilância instituídos em conformidade com o artigo
102.o da Directiva 2001/83/CE.

Artigo 24.o
A Comissªo, em colaboraçªo com a AgŒncia, os Estados-Membros e os meios interessados, elabora um guia para a recolha,
verificaçªo e apresentaçªo dos relatórios sobre os efeitos indesejÆveis.
De acordo com o guia, os titulares da autorizaçªo de introduçªo no mercado utilizarªo a terminologia mØdica aceite a
nível internacional para a transmissªo dos relatórios relativos
aos efeitos indesejÆveis.
A AgŒncia, em colaboraçªo com os Estados-Membros e a Comissªo, criarÆ uma rede informÆtica para a rÆpida transmissªo
de dados entre as entidades competentes da Comunidade em
caso de alerta relacionado com um defeito de fabrico ou com
efeitos indesejÆveis graves, bem como de outros dados de farmacovigilância sobre medicamentos autorizados em conformidade com o artigo 6.o da Directiva 2001/83/CE.
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Artigo 25.o
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O pedido serÆ acompanhado da taxa a pagar à AgŒncia pela
anÆlise do mesmo.

A AgŒncia colaborarÆ com a Organizaçªo Mundial de Saœde
em matØria de farmacovigilância internacional e tomarÆ as
medidas necessÆrias para comunicar prontamente a esta organizaçªo todas as informaçıes apropriadas sobre as medidas
tomadas na Comunidade que possam ser relevantes para a
protecçªo da saœde pœblica nos países terceiros, enviando cópia
das mesmas à Comissªo e aos Estados-Membros.

2.
Quando se trate de medicamentos veterinÆrios que contenham ou sejam compostos por organismos geneticamente
modificados na acepçªo do artigo 2.o da Directiva 2001/18/CE,
o pedido serÆ acompanhado pelas seguintes informaçıes:

Artigo 26.o

a) Uma cópia da autorizaçªo ou autorizaçıes escritas da entidade competente para a libertaçªo deliberada no ambiente
de organismos geneticamente modificados, para fins de investigaçªo e de desenvolvimento, como previsto na parte B
da Directiva 2001/18/CE ou na parte B da Directiva
90/220/CEE;

Qualquer alteraçªo que seja necessÆrio introduzir para actualizar as disposiçıes do presente capítulo, por forma a ter em
conta os avanços científicos e tØcnicos, serÆ adoptada em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 77.o

T˝TULO III
AUTORIZA˙ˆO E FISCALIZA˙ˆO DE MEDICAMENTOS
VETERIN`RIOS
CAP˝TULO 1
APRESENTA˙ˆO E AN`LISE DOS PEDIDOS 
AUTORIZA˙ÕES

Artigo 27.o
1.
É instituído um ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios.
O comitØ dependerÆ da AgŒncia.
2.
Sem prejuízo do disposto no artigo 50.o e de outras
atribuiçıes que lhe sejam eventualmente conferidas pelo direito
comunitÆrio, nomeadamente no âmbito do Regulamento (CEE)
n.o 2377/90 do Conselho (1), o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios serÆ responsÆvel pela formulaçªo do parecer da
AgŒncia relativo a quaisquer questıes referentes à aceitabilidade
dos dossiers apresentados de acordo com o procedimento centralizado, à autorizaçªo, às modificaçıes, à suspensªo ou à
revogaçªo da autorizaçªo de introduçªo no mercado de medicamentos veterinÆrios, em conformidade com o disposto no
presente título e com a farmacovigilância.

b) Uma documentaçªo tØcnica completa com as informaçıes
necessÆrias em conformidade com os Anexos III e IV da
Directiva 2001/18/CE;
c) Uma avaliaçªo do risco ambiental em conformidade com os
princípios do Anexo II da Directiva 2001/18/CE;
d) Os resultados de quaisquer pesquisas realizadas para efeitos
de investigaçªo ou desenvolvimento.
Os artigos 13.o a 24.o da Directiva 2001/18/CE nªo sªo aplicÆveis aos medicamentos veterinÆrios que contenham ou sejam
compostos por organismos geneticamente modificados.
3.
A AgŒncia assegura que o parecer do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios seja emitido no prazo de 210 dias após a
recepçªo de um pedido vÆlido.
No caso de um medicamento veterinÆrio que contenha ou seja
composto por organismos geneticamente modificados, o parecer do comitØ deve atender aos requisitos de segurança ambiental estabelecidos na Directiva 2001/18/CE. No decorrer da
avaliaçªo dos pedidos de autorizaçªo de introduçªo no mercado de medicamentos veterinÆrios que contenham ou sejam
compostos por organismos geneticamente modificados, o relator organizarÆ as consultas necessÆrias com as instâncias criadas pela Comunidade ou pelos Estados-Membros em conformidade com a Directiva 2001/18/CE.

3.
A pedido do director executivo da AgŒncia ou do representante da Comissªo, o ComitØ dos Medicamentos de Uso
Humano tambØm emitirÆ pareceres sobre questıes científicas
relativas à avaliaçªo dos medicamentos veterinÆrios.

4.
A Comissªo elaborarÆ, em colaboraçªo com a AgŒncia, os
Estados-Membros e os meios interessados, um guia pormenorizado sobre o modo como devem ser apresentados os pedidos
de autorizaçªo.

Artigo 28.o

Artigo 29.o

1.
Qualquer pedido de autorizaçªo de um medicamento veterinÆrio incluirÆ, de forma específica e exaustiva, as informaçıes e os documentos referidos nos artigos 12.o, n.o 3, 13.oA e
14.o e no Anexo I da Directiva 2001/82/CE. Esses documentos
e informaçıes terªo em conta o carÆcter œnico e comunitÆrio
da autorizaçªo solicitada e, nomeadamente, a utilizaçªo de um
nome œnico para o medicamento.

1.
Para efeitos da elaboraçªo do seu parecer, o ComitØ dos
Medicamentos VeterinÆrios:

(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 1.

a) Verifica se as informaçıes e os documentos apresentados
em conformidade com o artigo 28.o correspondem aos requisitos da Directiva 2001/82/CE e determina se estªo
preenchidas as condiçıes especificadas no presente regulamento para a emissªo da autorizaçªo de introduçªo no
mercado;
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b) Pode solicitar que um laboratório oficial ou um laboratório
designado para o efeito ensaie o medicamento veterinÆrio,
as suas matØrias-primas e, se necessÆrio, os seus produtos
intermØdios ou outros constituintes, por forma a certificar-se de que os mØtodos de controlo utilizados pelo fabricante e descritos no pedido sªo satisfatórios;

c) Pode solicitar que um laboratório comunitÆrio de referŒncia,
um laboratório oficial ou um laboratório designado para
este efeito verifique, utilizando amostras fornecidas pelo
requerente, se o mØtodo de controlo analítico proposto
pelo requerente em conformidade com o segundo travessªo
da alínea j) do n.o 3 do artigo 12.o da Directiva 2001/82/CE
Ø adequado para detectar a presença de resíduos, nomeadamente os que se situem em níveis superiores ao limite
mÆximo de resíduos aceite pela Comunidade, em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n.o 2377/90;
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nhados, se necessÆrio, por um relator ou por um perito designado pelo comitØ.

Artigo 31.o
1.
A AgŒncia informarÆ imediatamente o requerente quando
o parecer do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios estabeleça
que:
a) O pedido nªo satisfaz os critØrios de autorizaçªo fixados no
presente regulamento;
b) O resumo das características do produto proposto pelo requerente deve ser alterado;
c) O rótulo ou o folheto informativo do produto nªo satisfazem o disposto no título V da Directiva 2001/82/CE;

d) Pode exigir que o requerente complete num determinado
prazo as informaçıes que acompanham o pedido.

Quando o comitØ faz uso da faculdade referida no primeiro
parÆgrafo, alínea d), o prazo previsto na alínea 1), n.o 3 do
artigo 28.o fica suspenso atØ ao momento em que seja
fornecida a informaçªo suplementar exigida. Este prazo
fica igualmente suspenso durante o tempo necessÆrio ao
requerente para preparar esclarecimentos orais ou escritos.

2.
Nos casos em que o mØtodo analítico nªo tenha sido
objecto de uma verificaçªo junto de um dos laboratórios acima
referidos no quadro dos procedimentos estabelecidos no Regulamento (CEE) n.o 2377/90, essa verificaçªo deve ser feita no
âmbito do presente artigo.

Artigo 30.o
1.
A pedido escrito do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios, os Estados-Membros transmitem as informaçıes que comprovem que o fabricante de um medicamento veterinÆrio, ou o
importador de um medicamento veterinÆrio de um país terceiro, estÆ habilitado a fabricar o medicamento em questªo
e/ou a proceder aos controlos necessÆrios, em conformidade
com as informaçıes e os documentos apresentados nos termos
do artigo 28.o

2.
Quando tal se afigure necessÆrio para completar a anÆlise
do pedido, o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios pode exigir que o requerente se submeta a uma inspecçªo especial do
local de fabrico do medicamento veterinÆrio em questªo.

A inspecçªo serÆ efectuada, no prazo previsto no n.o 3, primeiro parÆgrafo, do artigo 28.o, por inspectores devidamente
qualificados dos Estados-Membros, que poderªo ser acompa-

d) A autorizaçªo deve ser concedida sob reserva das condiçıes
previstas no n.o 4 do artigo 35.o
2.
No prazo de quinze dias a contar da recepçªo do parecer
referido no n.o 1, o requerente pode comunicar à AgŒncia, por
escrito, a sua intençªo de interpor recurso. Neste caso, apresentarÆ à AgŒncia a fundamentaçªo pormenorizada do recurso
no prazo de sessenta dias a contar da data de recepçªo do
parecer.
Nos sessenta dias seguintes à recepçªo da fundamentaçªo do
recurso, o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios reexaminarÆ
o seu parecer em conformidade com as condiçıes do segundo
parÆgrafo do n.o 1 do artigo 55.o. As conclusıes sobre o
recurso serªo apensas ao parecer definitivo.
3.
Nos trinta dias seguintes à sua adopçªo, a AgŒncia enviarÆ o parecer definitivo do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios à Comissªo, aos Estados-Membros e ao requerente. O
parecer serÆ acompanhado por um relatório descrevendo a
avaliaçªo do medicamento veterinÆrio pelo comitØ e expondo
as razıes que fundamentam as suas conclusıes.
4.
Se o parecer for favorÆvel à concessªo da autorizaçªo de
introduçªo do medicamento veterinÆrio em questªo no mercado, serªo apensos ao parecer os seguintes documentos:
a) O projecto de resumo das características do produto, nos
termos do artigo 14.o da Directiva 2001/82/CE, reflectindo,
se necessÆrio, as especificidades do sector veterinÆrio existentes nos diferentes Estados-Membros;
b) No caso dos medicamentos veterinÆrios para administraçªo
a animais destinados ao consumo humano, a indicaçªo do
limite mÆximo de resíduos permitido na Comunidade em
conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n.o 2377/90;
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c) A exposiçªo pormenorizada de todas as condiçıes ou restriçıes a impor ao fornecimento ou à utilizaçªo do medicamento veterinÆrio em questªo, incluindo as condiçıes em
que o medicamento pode ser fornecido aos seus utilizadores, de acordo com o disposto na Directiva 2001/82/CE;
d) O projecto de rotulagem e de folheto informativo proposto
pelo requerente, apresentado em conformidade com o título
V da Directiva 2001/82/CE;
e) O relatório de avaliaçªo.
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importantes de carÆcter científico ou tØcnico que nªo tenham
sido abordadas no parecer da AgŒncia, o presidente interromperÆ o processo, remetendo de novo o pedido à AgŒncia, para
uma anÆlise mais aprofundada.
5.
A Comissªo tomarÆ as disposiçıes necessÆrias à execuçªo
do n.o 3 em conformidade com o procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 77.o
6.
A AgŒncia assegurarÆ a difusªo dos documentos referidos
no n.o 4, alíneas a) a d), do artigo 31.o

Artigo 32.o
1.
No prazo de trinta dias após a recepçªo do parecer referido no n.o 2 do artigo 27.o, a Comissªo prepara um projecto
de decisªo a tomar quanto ao pedido.
No caso de um projecto de decisªo que preveja a concessªo de
uma autorizaçªo de introduçªo no mercado, esse projecto inclui ou faz referŒncia aos documentos mencionados no n.o 4,
alíneas a) a d), do artigo 31.o
No caso de o projecto de decisªo nªo corresponder ao parecer
da AgŒncia, a Comissªo fundamenta pormenorizadamente num
anexo os motivos das divergŒncias.
O projecto de decisªo Ø enviado aos Estados-Membros e ao
requerente.
2.
A Comissªo adopta uma decisªo final em conformidade
com o procedimento referido no n.o 3 do artigo 77.o, no caso
de o projecto de decisªo ser conforme com o parecer da
AgŒncia.
A Comissªo adopta uma decisªo final em conformidade com o
procedimento referido no n.o 4 do artigo 77.o, no caso de o
projecto de decisªo nªo ser conforme com o parecer da AgŒncia.
3.
O comitØ permanente dos medicamentos veterinÆrios a
que se refere o n.o 1 do artigo 77.o, adaptarÆ o seu regulamento
interno de forma a ter em conta as atribuiçıes que lhe incumbem nos termos do presente regulamento.
Essas adaptaçıes consistem no seguinte:
a) O parecer do comitØ permanente serÆ dado por escrito;
b) Os Estados-Membros disporªo de um prazo de quinze dias
para comunicar à Comissªo as suas observaçıes escritas
sobre o projecto de decisªo. Todavia, nos casos em que a
tomada de decisªo revista um carÆcter de urgŒncia, o presidente poderÆ fixar um prazo mais curto, em funçªo da
urgŒncia;
c) Os Estados-Membros poderªo solicitar por escrito que o
projecto de decisªo referido no n.o 1 seja debatido pelo
comitØ permanente reunido em sessªo plenÆria, fundamentando pormenorizadamente a sua pretensªo.
4.
Se a Comissªo considerar que as observaçıes escritas
apresentadas por um Estado-Membro levantam novas questıes

Artigo 33.o
1.
A autorizaçªo de introduçªo no mercado serÆ recusada
se, após verificaçªo das informaçıes e dos documentos apresentados em conformidade com o artigo 28.o, se constatar que:
a) A qualidade, a segurança ou a eficÆcia do medicamento nªo
foram demonstradas de forma adequada e suficiente pelo
requerente;
b) No caso de medicamentos veterinÆrios zootØcnicos e de
estimuladores de crescimento, quando a saœde e o bem-estar
dos animais e/ou a segurança e o benefício em matØria de
saœde do consumidor nªo foram suficientemente tomados
em consideraçªo;
c) O período de espera indicado pelo requerente nªo Ø suficientemente longo para garantir que os alimentos obtidos a
partir dos animais tratados nªo contenham resíduos que
possam constituir um risco para a saœde do consumidor,
ou esse período Ø insuficientemente fundamentado;
d) O medicamento veterinÆrio Ø apresentado com vista a uma
utilizaçªo proibida nos termos de outras disposiçıes do
direito comunitÆrias.
A autorizaçªo serÆ igualmente recusada se as informaçıes e os
documentos apresentados pelo requerente em conformidade
com o artigo 28.o forem incorrectos, ou se o rótulo ou o
folheto informativo propostos pelo requerente nªo forem conformes ao título V da Directiva 2001/82/CE.
2.
A recusa de uma autorizaçªo comunitÆria de introduçªo
no mercado constitui proibiçªo em toda a Comunidade da
introduçªo no mercado do medicamento veterinÆrio em
questªo.

Artigo 34.o
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.o da Directiva
2001/82/CE, uma autorizaçªo de introduçªo no mercado concedida em conformidade com o presente regulamento Ø vÆlida
em toda a Comunidade. Confere, em cada Estado-Membro, os
mesmos direitos e as mesmas obrigaçıes que uma autorizaçªo
de introduçªo no mercado concedida pelo próprio Estado-Membro, em conformidade com o artigo 5.o da Directiva
2001/82/CE.
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Os medicamentos veterinÆrios autorizados serªo inscritos no
registo comunitÆrio dos medicamentos, sendo-lhes atribuído
um nœmero que deve figurar na embalagem.

Se o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios aceitar o pedido,
os prazos previstos no n.o 3, primeiro parÆgrafo, do artigo 28.o
sªo reduzidos para 150 dias.

2.
As autorizaçıes de introduçªo no mercado serªo publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias com indicaçªo,
nomeadamente, da data de concessªo e do respectivo nœmero
de inscriçªo no registo comunitÆrio.

6.
Ao adoptar o seu parecer, o ComitØ dos Medicamentos
VeterinÆrios incluirÆ uma proposta relativa aos critØrios de
prescriçªo ou de utilizaçªo dos medicamentos veterinÆrios.

3.
A AgŒncia publicarÆ o relatório de avaliaçªo do medicamento veterinÆrio elaborado pelo ComitØ dos Medicamentos
VeterinÆrios, bem como a fundamentaçªo do seu parecer, omitindo quaisquer informaçıes abrangidas pelo sigilo comercial.
4.
Após a concessªo de uma autorizaçªo de introduçªo no
mercado, o titular dessa autorizaçªo informarÆ a AgŒncia das
datas de comercializaçªo efectiva do medicamento veterinÆrio
nos Estados-Membros, tendo em conta as diferentes apresentaçıes autorizadas.
InformarÆ tambØm a AgŒncia de qualquer eventual cessaçªo de
comercializaçªo deste medicamento.
A pedido da AgŒncia, nomeadamente no âmbito da farmacovigilância, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
fornecerÆ todos os dados relativos aos volumes de vendas ou de
prescriçıes mØdicas, a nível comunitÆrio e por Estado-Membro,
em relaçªo ao medicamento em causa.

7.
Os medicamentos veterinÆrios autorizados em conformidade com as disposiçıes do presente regulamento beneficiam
dos períodos de protecçªo referidos nos artigos 13.o e 13.oA da
Directiva 2001/82/CE.

Artigo 36.o
A concessªo da autorizaçªo nªo afecta a responsabilidade civil
e penal do fabricante e do titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado em virtude do direito nacional em vigor nos Estados-Membros.

CAP˝TULO 2
FISCALIZA˙ˆO E SAN˙ÕES

Artigo 37.o
Artigo 35.o
1.
Sem prejuízo do disposto nos
terÆ uma duraçªo ilimitada.

n.os

2 e 3, a autorizaçªo

2.
Uma autorizaçªo que nªo for seguida por uma introduçªo efectiva do medicamento autorizado no mercado da
Comunidade nos dois anos seguintes à sua concessªo perde a
sua validade.
3.
Quando um medicamento veterinÆrio autorizado, introduzido anteriormente no mercado, deixe de se encontrar efectivamente no mercado na Comunidade durante dois anos consecutivos, a autorizaçªo concedida para esse medicamento
perde a sua validade.
4.
Em circunstâncias excepcionais, e após consulta do requerente, a autorizaçªo só poderÆ ser concedida em condiçıes
precisas. A manutençªo da autorizaçªo estÆ subordinada à reavaliaçªo annual dessas condiçıes. Estas decisıes excepcionais
apenas poderªo ser tomadas por motivos objectivos e comprovÆveis.
5.
Aquando da apresentaçªo do pedido de autorizaçªo de
introduçªo no mercado em relaçªo a medicamentos veterinÆrios que tenham um grande interesse, nomeadamente do ponto
de vista da saœde animal e da inovaçªo terapŒutica, o requerente poderÆ solicitar um procedimento acelerado de avaliaçªo.
Este pedido deverÆ ser devidamente fundamentando.

1.
Após a concessªo de uma autorizaçªo emitida em conformidade com o presente regulamento, e no que respeita aos
mØtodos de fabrico e controlo previstos no n.o 3, alíneas d) e i),
do artigo 12.o da Directiva 2001/82/CE, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado deve atender aos progressos
tØcnicos e científicos e introduzir todas as alteraçıes necessÆrias para que o medicamento seja fabricado e controlado segundo mØtodos científicos geralmente aceites. Deve solicitar
uma autorizaçªo para estas alteraçıes em conformidade com
o presente regulamento.

2.
A entidade competente de um Estado-Membro ou a
AgŒncia podem exigir ao titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado que forneça substâncias em quantidades suficientes
para a realizaçªo dos controlos tendentes a detectar a presença
de resíduos dos medicamentos veterinÆrios em causa nos alimentos de origem animal.

3.
A pedido da entidade competente de um Estado-Membro
ou da AgŒncia, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado contribuirÆ com a sua peritagem tØcnica para facilitar a
realizaçªo do mØtodo analítico de detecçªo dos resíduos dos
medicamentos veterinÆrios pelo laboratório comunitÆrio de referŒncia ou, se for caso disso, pelos laboratórios nacionais de
referŒncia designados nos termos das disposiçıes da Directiva
96/23/CE do Conselho (1).
(1) JO L 125 de 23.5.1996, p. 10.
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4.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado transmitirÆ imediatamente à AgŒncia, à Comissªo e aos Estados-Membros quaisquer novas informaçıes que possam implicar
a alteraçªo das informaçıes e dos documentos referidos nos
artigos 12.o, n.o 3, 13.oA e 14.o, bem como no Anexo I da
Directiva 2001/82/CE e no artigo 31.o, n.o 4, do presente
regulamento.
ComunicarÆ nomeadamente de imediato à AgŒncia, à Comissªo
e aos Estados-Membros quaisquer proibiçıes ou restriçıes impostas pelas entidades competentes de qualquer país em que o
medicamento veterinÆrio seja comercializado e quaisquer outras novas informaçıes que possam influenciar a avaliaçªo das
vantagens e dos riscos do medicamento em questªo.
5.
Caso o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
do medicamento veterinÆrio pretenda introduzir uma alteraçªo
às informaçıes e aos documentos referidos no n.o 4, apresentarÆ um pedido nesse sentido à AgŒncia.
6.
A Comissªo, após consulta da AgŒncia, adoptarÆ as disposiçıes adequadas para a anÆlise das alteraçıes introduzidas
nas condiçıes da autorizaçªo de introduçªo no mercado.
A Comissªo adoptarÆ essas disposiçıes sob a forma de um
regulamento, em conformidade com o procedimento referido
no n.o 2 do artigo 77.o

Artigo 38.o
1.
No caso de medicamentos veterinÆrios fabricados na Comunidade, as entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo serªo as
entidades competentes do ou dos Estados-Membros que tenham concedido a autorizaçªo de fabrico prevista no artigo
44.o da Directiva 2001/82/CE para o medicamento em questªo.
2.
No caso de medicamentos veterinÆrios importados de
países terceiros, as entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo
serªo as entidades competentes dos Estados-Membros em que
sªo efectuados os controlos referidos no n.o 2 do artigo 55.o da
Directiva 2001/82/CE, a nªo ser que a Comunidade e o país de
exportaçªo tenham acordado mecanismos adequados para que
esses controlos sejam efectuados no país de exportaçªo e que o
fabricante aplique normas de boas prÆticas de fabrico pelo
menos equivalentes às previstas na Comunidade.
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2.
Quando, em conformidade com o artigo 90.o da Directiva 2001/82/CE, a Comissªo for informada de divergŒncias de
opiniªo importantes entre Estados-Membros relativas ao facto
de um titular de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado
do medicamento veterinÆrio, um fabricante ou um importador
estabelecido na Comunidade satisfazer, ou nªo, as exigŒncias
referidas no n.o 1, a Comissªo pode, após consulta dos Estados-Membros em questªo, solicitar que um inspector das entidades
responsÆveis pela fiscalizaçªo proceda a uma nova inspecçªo
junto do titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado, do
fabricante ou do importador. Esse inspector serÆ acompanhado
por dois inspectores de Estados-Membros que nªo sejam partes
no litígio ou por dois peritos designados pelo ComitØ dos
Medicamentos VeterinÆrios.

3.
Sem prejuízo de quaisquer acordos eventualmente celebrados entre a Comunidade e países terceiros nos termos do
n.o 2 do artigo 38.o, a Comissªo pode, mediante pedido fundamentado de um Estado-Membro ou do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios, ou por sua própria iniciativa, pedir a
inspecçªo de um fabricante estabelecido num país terceiro.

A inspecçªo serÆ realizada por inspectores qualificados dos
Estados-Membros, que podem ser acompanhados, se necessÆrio, por um relator ou um perito designados pelo ComitØ dos
Medicamentos VeterinÆrios. O relatório dos inspectores Ø colocado à disposiçªo da Comissªo, dos Estados-Membros e do
ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios.

Artigo 40.o
1.
Quando as entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo ou as
entidades competentes de qualquer outro Estado-Membro considerarem que o fabricante ou o importador estabelecido no
território da Comunidade deixou de cumprir as obrigaçıes que
lhe incumbem nos termos do título VII da Directiva
2001/82/CE, disso informam imediatamente o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios e a Comissªo, apresentando fundamentaçªo pormenorizada e indicando as medidas que propıem.

O mesmo se aplica quando um Estado-Membro ou a Comissªo
considerarem que deve ser aplicada ao medicamento veterinÆrio em questªo uma das medidas previstas no título VIII da
Directiva 2001/82/CE ou quando o ComitØ dos Medicamentos
VeterinÆrios tiver emitido um parecer nesse sentido, em conformidade com o artigo 27.o do presente regulamento.

Um Estado-Membro pode solicitar a assistŒncia de outro Estado-Membro ou da AgŒncia.

Artigo 39.o
1.
Incumbe às entidades responsÆveis pela fiscalizaçªo verificar, em nome da Comunidade, que o titular da autorizaçªo de
introduçªo do medicamento veterinÆrio no mercado, o fabricante ou o importador estabelecido no território da Comunidade satisfaz os requisitos fixados nos títulos IV e VIII da
Directiva 2001/82/CE.

2.
A Comissªo solicitarÆ o parecer da AgŒncia num prazo
por ela a determinar em funçªo da urgŒncia da questªo, para
analisar as razıes invocadas. Sempre que possível, o titular da
autorizaçªo de introduçªo do medicamento no mercado serÆ
convidado a apresentar explicaçıes orais ou escritas.

3.
A Comissªo, após o parecer da AgŒncia, adoptarÆ as
medidas provisórias necessÆrias que sejam de aplicaçªo imediata.
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É adoptada uma decisªo final nos seis meses seguintes, em
conformidade com os procedimentos previstos no n.o 2 do
artigo 32.o
4.
Sempre que seja indispensÆvel tomar medidas urgentes
para a protecçªo da saœde humana ou animal, ou do ambiente,
um Estado-Membro pode suspender, por sua própria iniciativa
ou a pedido da Comissªo, a utilizaçªo no seu território de um
medicamento veterinÆrio autorizado em conformidade com o
presente regulamento.
Quando agir por sua própria iniciativa, o Estado-Membro informa a Comissªo e a AgŒncia, o mais tardar no dia œtil
seguinte Æ suspensªo, sobre os motivos que presidem a essa
medida. A AgŒncia informa imediatamente os outros Estados-Membros. A Comissªo darÆ imediatamente início ao procedimento previsto nos n.os 2 e 3.
5.
As medidas suspensivas referidas no n.o 4 podem manter-se em vigor atØ à adopçªo de uma decisªo final, em conformidade com os procedimentos previstos no n.o 2 do artigo
32.o
6.
A AgŒncia informarÆ da decisªo final todos os interessados que o solicitem.

CAP˝TULO 3

26.3.2002

Artigo 43.o
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado de um
medicamento veterinÆrio autorizado em conformidade com o
disposto no presente regulamento terÆ à sua disposiçªo, de
forma permanente e contínua, uma pessoa que possua as qualificaçıes adequadas responsÆvel em matØria de farmacovigilância.

A esta pessoa, residente na Comunidade, incumbirÆ:

a) Criar e gerir um sistema que garanta a recolha, a avaliaçªo e
o tratamento da informaçªo relativa às suspeitas de efeitos
indesejÆveis comunicadas ao pessoal e aos delegados de
informaçªo da empresa, de forma a estar acessível num
œnico local para toda a Comunidade;

b) Preparar os relatórios referidos no n.o 3 do artigo 44.o e
submetŒ-los às entidades competentes dos Estados-Membros
e à AgŒncia, em conformidade com o disposto no presente
regulamento;

c) Assegurar uma resposta pronta e integral a qualquer pedido
das entidades competentes de obtençªo de informaçıes adicionais necessÆrias à avaliaçªo dos benefícios e dos riscos de
um medicamento veterinÆrio, incluindo informaçıes relativas ao volume de vendas ou de prescriçªo do medicamento
veterinÆrio em questªo;

FARMACOVIGIL´NCIA

Artigo 41.o
Para efeitos do presente capítulo, Ø aplicÆvel o
77.o da Directiva 2001/82/CE.

n.o

2 do artigo

d) Transmitir às entidades competentes qualquer outra informaçªo que tenha interesse para a avaliaçªo dos riscos e dos
benefícios de um medicamento veterinÆrio, nomeadamente
as informaçıes relativas aos estudos de fiscalizaçªo após a
introduçªo no mercado.

Artigo 42.o
A AgŒncia, em cooperaçªo estreita com os sistemas nacionais
de farmacovigilância, criados em conformidade com o artigo
73.o da Directiva 2001/82/CE, receberÆ toda a informaçªo pertinente relativa a suspeitas de efeitos indesejÆveis dos medicamentos veterinÆrios autorizados na Comunidade nos termos do
presente regulamento. Se necessÆrio, o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios elaborarÆ, em conformidade com o artigo 27.o
do presente regulamento, pareceres sobre as medidas necessÆrias.
Essas medidas podem incluir alteraçıes à autorizaçªo de introduçªo no mercado. Sªo adoptadas em conformidade com os
procedimentos previstos no n.o 2 do artigo 32.o
O titular da autorizaçªo de introduçªo do medicamento no
mercado e as entidades competentes dos Estados-Membros asseguram que sejam comunicadas à AgŒncia, em conformidade
com o disposto no presente regulamento, todas as informaçıes
pertinentes relativas a suspeitas de efeitos indesejÆveis dos medicamentos veterinÆrios autorizados nos termos do presente
regulamento.

Artigo 44.o
1.
O titular da autorizaçªo de introduçªo do medicamento
veterinÆrio no mercado assegura que todas as suspeitas de
efeitos indesejÆveis graves e de efeitos indesejÆveis no ser humano ocorridos no território da Comunidade, em relaçªo a um
medicamento veterinÆrio autorizado nos termos do presente
regulamento, para as quais tenha sido alertado por um profissional da saœde, sejam registadas e comunicadas de imediato
aos Estados-Membros em cujo território o incidente se tiver
verificado ou, o mais tardar, no prazo de quinze dias a contar
da recepçªo da informaçªo.

O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado Ø obrigado
a registar todas as outras suspeitas de efeitos indesejÆveis graves
que correspondam aos critØrios de notificaçªo, em conformidade com as instruçıes referidas no artigo 46.o, de que deva
presumivelmente ter tido conhecimento, devendo notificÆ-las
de imediato aos Estados-Membros em cujo território se tenha
produzido o efeito indesejÆvel, bem como à AgŒncia, o mais
tardar nos quinze dias seguintes à sua comunicaçªo.
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2.
O titular da autorizaçªo de introduçªo do medicamento
veterinÆrio no mercado assegura que todas as suspeitas de
efeitos indesejÆveis graves inesperados e de efeito indesejÆvel
no ser humano, ocorridos num país terceiro, sejam de imediato
comunicadas aos Estados-Membros e à AgŒncia, o mais tardar,
no prazo de quinze dias a contar da recepçªo da informaçªo.
As modalidades relativas à comunicaçªo das suspeitas de efeitos
indesejÆveis inesperados sem gravidade, ocorridos na Comunidade ou num país terceiro, serªo adoptadas em conformidade
com o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 77.o

A AgŒncia, em colaboraçªo com os Estados-Membros e a Comissªo, criarÆ uma rede informÆtica para a rÆpida transmissªo
de dados entre todas as entidades competentes da Comunidade
em caso de alerta relacionado com um defeito de fabrico ou
com efeitos indesejÆveis graves, bem como de outros dados de
farmacovigilância sobre medicamentos veterinÆrios autorizados
em conformidade com o artigo 5.o da Directiva 2001/82/CE.

Salvo em caso de circunstâncias excepcionais, esses efeitos
serªo comunicados sob a forma de relatório por via electrónica
e em conformidade com as instruçıes referidas no artigo 46.o

A AgŒncia colaborarÆ com as organizaçıes internacionais competentes em matØria de farmacovigilância veterinÆria.

3.
O titular da autorizaçªo de introduçªo do medicamento
veterinÆrio no mercado deve manter registos pormenorizados
de todas as suspeitas de efeitos indesejÆveis, verificados na
Comunidade ou fora dela, que lhe sejam comunicadas por
um profissional da saœde.
A menos que tenham sido fixadas pela Comunidade outras
condiçıes para a concessªo da autorizaçªo de introduçªo no
mercado, estes registos serªo comunicados, sob a forma de um
relatório periódico actualizado em matØria de segurança, à
AgŒncia e aos Estados-Membros, de imediato mediante solicitaçªo, ou pelo menos semestralmente, nos primeiros dois anos
após a autorizaçªo, e anualmente nos dois anos seguintes.
Posteriormente, esses registos serªo apresentados de trŒs em
trŒs anos, ou de imediato mediante solicitaçªo.

Artigo 47.o

Artigo 48.o
Qualquer alteraçªo necessÆria para actualizar as disposiçıes do
presente capítulo, por forma a ter em conta os avanços científicos e tØcnicos, serÆ adoptada em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 77.o

T˝TULO IV
A AG˚NCIA EUROPEIA DE AVALIA˙ˆO DOS
MEDICAMENTOS: RESPONSABILIDADES E ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
CAP˝TULO 1
FUN˙ÕES DA AG˚NCIA

Esses registos serªo acompanhados por uma avaliaçªo científica.

Artigo 49.o
É instituída uma AgŒncia Europeia de Avaliaçªo dos Medicamentos.

Artigo 45.o
Cada Estado-Membro assegurarÆ que todos os casos de suspeita
de efeitos indesejÆveis graves e de efeitos indesejÆveis sobre o
ser humano de um medicamento veterinÆrio, autorizado em
conformidade com o disposto no presente regulamento, que
se verifiquem no seu território e lhe sejam comunicados, sejam
registados e transmitidos imediatamente à AgŒncia e ao titular
da autorizaçªo de introduçªo no mercado do medicamento
veterinÆrio, o mais tardar, no prazo de quinze dias a contar
da recepçªo da informaçªo.

A AgŒncia serÆ responsÆvel pela coordenaçªo dos recursos
científicos existentes postos à sua disposiçªo pelos Estados-Membros, tendo em vista a avaliaçªo, a fiscalizaçªo e a farmacovigilância dos medicamentos.
Artigo 50.o
1.

A AgŒncia tem a seguinte estrutura:

A AgŒncia transmitirÆ a informaçªo aos sistemas nacionais de
farmacovigilância instituídos em conformidade com o artigo
73.o da Directiva 2001/82/CE.

a) Um ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano, responsÆvel
pela elaboraçªo do parecer da AgŒncia sobre qualquer
questªo relativa à avaliaçªo dos medicamentos de uso humano;

Artigo 46.o

b) Um ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios, responsÆvel
pela elaboraçªo do parecer da AgŒncia sobre qualquer
questªo relativa à avaliaçªo dos medicamentos veterinÆrios;

A Comissªo, em colaboraçªo com a AgŒncia, os Estados-Membros e os meios interessados, elabora um guia para a recolha,
verificaçªo e apresentaçªo dos relatórios sobre os efeitos indesejÆveis.

c) Um ComitØ dos Medicamentos Órfªos;
d) Um ComitØ dos Medicamentos à Base de Plantas;

De acordo com o guia, os titulares da autorizaçªo de introduçªo no mercado utilizarªo a terminologia mØdica aceite a
nível internacional para a transmissªo dos relatórios relativos
aos efeitos indesejÆveis.

e) Um secretariado, destinado a fornecer apoio tØcnico, administrativo e científico aos comitØs e a assegurar uma coordenaçªo adequada dos seus trabalhos;
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aconselhar sobre as medidas necessÆrias para assegurar
uma utilizaçªo segura e eficaz desses medicamentos, em
especial atravØs da avaliaçªo, da coordenaçªo da execuçªo
das obrigaçıes de farmacovigilância e do controlo dessa
aplicaçªo;

f) Um director executivo, que exercerÆ as responsabilidades
estabelecidas no artigo 57.o;
g) Um conselho de administraçªo, que exercerÆ as responsabilidades estabelecidas nos artigos 58.o, 59.o e 60.o;
h) Um conselho consultivo, cujas funçıes se encontram definidas no artigo 59.o
2.
Os comitØs referidos no n.o 1, alíneas a) a d), podem criar
grupos de trabalho e grupos de peritos. Para esse efeito, adoptarªo, no quadro dos respectivos regulamentos internos, as
modalidades precisas de delegaçªo de algumas funçıes nesses
grupos.
3.
O director executivo, em colaboraçªo estreita com o ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano e o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios, instituirÆ as estruturas administrativas
e os procedimentos que permitam o desenvolvimento da prestaçªo de consultoria às empresas referida no ponto l) do artigo
51.o, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento de
novas terapias.
Cada comitØ instituirÆ um grupo de trabalho permanente totalmente dedicado à prestaçªo dessa consultoria científica às
empresas.
4.
O ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano e o ComitØ
dos Medicamentos VeterinÆrios podem, se o julgarem necessÆrio, solicitar consultoria para questıes importantes de carÆcter
geral, científico ou Øtico.
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d) Assegurar a difusªo de informaçıes relativas aos efeitos
indesejÆveis dos medicamentos autorizados na Comunidade
por um banco de dados que poderÆ ser consultado em
permanŒncia por todos os Estados-Membros;

e) Garantir uma difusªo adequada junto do pœblico das informaçıes em matØria de farmacovigilância;

f)

Dar parecer sobre os limites mÆximos aceitÆveis de resíduos
de medicamentos veterinÆrios nos alimentos de origem
animal, em conformidade com o Regulamento (CEE)
n.o 2377/90;

g) Coordenar a verificaçªo da observância das normas de boas
prÆticas de fabrico, de boas prÆticas laboratoriais e de boas
prÆticas clínicas;

h) A pedido, fornecer apoio tØcnico e científico com vista a
melhorar a cooperaçªo entre a Comunidade, os seus Estados-Membros, as organizaçıes internacionais e os países
terceiros, no que respeita a questıes científicas e tØcnicas
referentes à avaliaçªo dos medicamentos, nomeadamente
no quadro de debates realizados no âmbito de conferŒncias
internacionais de harmonizaçªo;

i)

1.
A AgŒncia fornece aos Estados-Membros e às instituiçıes
da Comunidade os melhores pareceres científicos possíveis sobre qualquer questªo relativa à avaliaçªo da qualidade, da segurança e da eficÆcia dos medicamentos de uso humano ou
veterinÆrio que lhe seja apresentada em conformidade com as
disposiçıes da legislaçªo comunitÆria em matØria de medicamentos.

Registar todas as autorizaçıes de introduçªo no mercado
de medicamentos concedidas em conformidade com os
procedimentos comunitÆrios;

j)

Estabelecer um banco de dados sobre os medicamentos
acessível ao pœblico e prestar assistŒncia tØcnica para a
sua gestªo;

Para tal, a AgŒncia desempenharÆ, nomeadamente atravØs dos
seus comitØs, as seguintes tarefas:

k) Apoiar a Comunidade e os Estados-Membros na prestaçªo
de informaçıes aos profissionais de saœde e ao pœblico em
geral relativas aos medicamentos avaliados pela AgŒncia;

Artigo 51.o

a) Coordenar a avaliaçªo científica da qualidade, da segurança
e da eficÆcia dos medicamentos sujeitos aos procedimentos
comunitÆrios de autorizaçªo de introduçªo no mercado;
b) Apresentar mediante pedido e disponibilizar os relatórios
de avaliaçªo e os resumos das características dos produtos,
bem como os rótulos e folhetos informativos dos referidos
medicamentos;
c) Coordenar a fiscalizaçªo, em condiçıes prÆticas de utilizaçªo, dos medicamentos autorizados na Comunidade e

l)

Aconselhar as empresas sobre o modo de execuçªo dos
vÆrios estudos e ensaios necessÆrios para comprovar a qualidade, a segurança e a eficÆcia dos medicamentos, em
especial no que se refere ao respeito das boas prÆticas de
fabrico;

m) Verificar que as condiçıes impostas pela legislaçªo comunitÆria relativa aos medicamentos e pelas autorizaçıes de
introduçªo no mercado sªo respeitadas em caso de distribuiçªo paralela de medicamentos autorizados ao abrigo do
presente regulamento;
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n) Formular, a pedido da Comissªo, qualquer outro parecer
científico relativo à avaliaçªo dos medicamentos ou às matØrias-primas utilizadas no fabrico dos mesmos.

conflito ou a elaborar um documento comum que clarifique as
questıes científicas de conflito.

2.
O banco de dados previsto no n.o 1, alínea j), contØm,
nomeadamente, o resumo das características do produto, o
folheto informativo destinado ao paciente ou ao utilizador e
as informaçıes contidas no rótulo. SerÆ desenvolvido por etapas e terÆ prioritariamente em vista os medicamentos autorizados ao abrigo do presente regulamento, bem como os medicamentos autorizados ao abrigo do título III, capítulo 4, da
Directiva 2001/83/CE e do título III, capítulo 4, da Directiva
2001/82/CE. Este banco de dados serÆ alargado, em seguida,
aos outros medicamentos

Artigo 54.o
1.
Cada Estado-Membro nomeia para um mandato renovÆvel
de trŒs anos um membro do ComitØ dos Medicamentos de Uso
Humano e um membro do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios. Os membros serªo seleccionados com base no seu
papel e na sua experiŒncia na avaliaçªo de medicamentos de
uso humano ou de medicamentos veterinÆrios, consoante o
caso, e assegurarªo todas as relaçıes prÆticas com as respectivas entidades nacionais competentes.

Artigo 52.o

Os comitØs designarªo, por cooptaçªo, um mÆximo de cinco
membros adicionais seleccionados em funçªo das suas competŒncias científicas específicas. Esses membros serªo nomeados
para um mandato de trŒs anos, renovÆvel.

A AgŒncia pode emitir um parecer científico, no quadro da
cooperaçªo com a Organizaçªo Mundial de Saœde, a fim de
avaliar certos medicamentos de uso humano destinados a serem introduzidos exclusivamente no mercado de países terceiros. Para este efeito, após uma recomendaçªo da Organizaçªo
Mundial de Saœde, serÆ apresentado um pedido à AgŒncia, em
conformidade com o disposto no artigo 6.o. O ComitØ dos
Medicamentos de Uso Humano Ø responsÆvel pela elaboraçªo
do parecer da AgŒncia, em conformidade com o disposto nos
artigos 6.o a 9.o. O disposto no artigo 10.o nªo se aplica.

Artigo 53.o
1.
A AgŒncia exercerÆ uma funçªo de fiscalizaçªo destinada
a garantir uma identificaçªo precoce dos potenciais pontos de
conflito entre os seus pareceres científicos e os pareceres científicos provenientes de outros organismos instituídos pela legislaçªo comunitÆria que exerçam uma missªo semelhante em
relaçªo a questıes de interesse comum.

2.
Caso a AgŒncia identifique um potencial ponto de conflito, deverÆ contactar o organismo em causa de forma a garantir a partilha de todas as informaçıes científicas pertinentes
e a identificaçªo das questıes científicas de conflito potencial.

3.
Caso seja identificado um conflito de fundo relativo a
questıes científicas e o organismo em causa seja uma agŒncia
comunitÆria ou um comitØ científico, a AgŒncia e o organismo
em causa deverªo colaborar com vista a resolver o conflito ou
a apresentar à Comissªo um documento comum que clarifique
as questıes científicas de conflito.

4.
Para alØm dos casos em que o presente regulamento e a
Directiva 2001/83/CE ou a Directiva 2001/82/CE disponham
de outra forma, caso um conflito de fundo sobre questıes
científicas tenha sido identificado e o organismo em causa
seja um organismo de um Estado-Membro, a AgŒncia e o
organismo nacional deverªo colaborar com vista a resolver o

Os membros de cada comitØ poderªo fazer-se acompanhar de
peritos competentes em domínios científicos ou tØcnicos específicos.

Ao director executivo, ou ao seu representante, e aos representantes da Comissªo assiste o direito de participar em todas as
reuniıes dos comitØs, bem como em todos os grupos de trabalho convocados pela AgŒncia ou pelos seus comitØs.

2.
Para alØm de fornecerem pareceres científicos objectivos à
Comunidade e aos Estados-Membros sobre as questıes que lhes
tenham sido submetidas, os membros de cada comitØ asseguram uma coordenaçªo adequada entre as tarefas da AgŒncia e
os trabalhos efectuados ao nível das entidades nacionais competentes, incluindo os organismos consultivos que se ocupam
da autorizaçªo de introduçªo no mercado.

3.
Os membros dos comitØs e os peritos encarregados da
avaliaçªo dos medicamentos apoiam-se na avaliaçªo e nos recursos científicos disponíveis a nível das estruturas nacionais de
autorizaçªo de introduçªo no mercado. Cada entidade nacional
competente acautela a qualidade científica e a independŒncia da
avaliaçªo realizada, bem como facilita as actividades dos membros dos comitØs e dos peritos designados. Os Estados-Membros abster-se-ªo de dar aos membros dos comitØs e aos peritos
instruçıes incompatíveis com as tarefas que lhes incumbem
por direito próprio e com as tarefas e responsabilidades da
AgŒncia.

4.
Ao preparar o parecer, cada comitØ envidarÆ todos os
esforços para chegar a um consenso científico. Se tal nªo for
possível, o parecer serÆ constituído pela posiçªo da maioria dos
membros e as posiçıes divergentes e respectivas fundamentaçıes.

5.

Cada comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno.

C 75 E/208

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Esse regulamento interno deverÆ prever, nomeadamente, as
modalidades de designaçªo e de substituiçªo do presidente, as
modalidades de delegaçªo de certas tarefas em grupos de trabalho e a instauraçªo de um procedimento de adopçªo de
pareceres de urgŒncia, nomeadamente no quadro das disposiçıes do presente regulamento em matØria de fiscalizaçªo do
mercado e de farmacovigilância.
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com as tarefas da AgŒncia, nomeadamente a necessidade de
garantir um elevado nível de protecçªo da saœde pœblica.
O conselho de administraçªo adoptarÆ, com base numa proposta do director executivo, os procedimentos nessa matØria.

O regulamento interno entrarÆ em vigor após um parecer favorÆvel da Comissªo e do conselho de administraçªo.

5.
A AgŒncia ou um dos comitØs referidos no n.o 1, alíneas
a) a d) do artigo 50.o podem recorrer aos serviços de peritos
para a realizaçªo de outras tarefas específicas que lhes incumbam.

Artigo 55.o

Artigo 56.o

1.
Caso, em aplicaçªo do presente regulamento, o ComitØ
dos Medicamentos de Uso Humano ou o ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios tiver de avaliar um medicamento, designarÆ um dos seus membros para agir como relator e coordenar
a avaliaçªo. O comitØ em causa poderÆ nomear um segundo
membro como co-relator.

1.
A composiçªo dos comitØs referidos no n.o 1, alíneas a) a
d) do artigo 50.o, deve ser tornada pœblica. A publicaçªo das
nomeaçıes especificarÆ as qualificaçıes profissionais de cada
membro.

Em caso de recurso contra um desses pareceres, o comitØ em
causa designarÆ um relator e, se for caso disso, um co-relator,
diferentes dos designados para o parecer inicial. Este procedimento de recurso só pode ter por objecto os pontos do parecer
inicial previamente identificados pelo requerente e só pode
basear-se nos dados científicos disponíveis aquando da adopçªo
do parecer inicial pelo comitØ.

2.
Os Estados-Membros enviarªo à AgŒncia o nome dos
peritos nacionais com experiŒncia comprovada na avaliaçªo
de medicamentos que possam ser integrados nos grupos de
trabalho ou de peritos do ComitØ dos Medicamentos de Uso
Humano ou do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios, acompanhado da indicaçªo das suas qualificaçıes e Æreas de competŒncia específica.

2.
Os membros do conselho de administraçªo, os membros
do conselho consultivo, os membros dos comitØs, os relatores e
os peritos nªo podem ter interesses, financeiros ou outros, na
indœstria farmacŒutica que sejam susceptíveis de afectar a sua
imparcialidade. Devem comprometer-se a agir ao serviço do
interesse pœblico e num espírito de independŒncia. Todos os
interesses indirectos que possam relacionar-se com a indœstria
farmacŒutica devem constar de um registo mantido pela AgŒncia e aberto a consulta pœblica.
Os membros do conselho de administraçªo, os membros do
conselho consultivo, os membros dos comitØs, os relatores e os
peritos que participem em reuniıes ou grupos de trabalho da
AgŒncia devem declarar, em cada reuniªo, os interesses privados que possam ser considerados prejudiciais à sua independŒncia relativamente aos pontos da ordem de trabalhos.

Artigo 57.o
A AgŒncia deve manter uma lista actualizada de peritos acreditados. Essa lista deve incluir os peritos acima referidos, bem
como outros peritos designados directamente pela AgŒncia.
Essa lista deve ser actualizada sempre que necessÆrio.

3.
A prestaçªo de serviços por parte dos relatores e peritos
reger-se-Æ por um contrato escrito entre a AgŒncia e a pessoa
em questªo ou, se for caso disso, entre a AgŒncia e a entidade
patronal dessa pessoa.

A pessoa em questªo, ou a sua entidade patronal, serÆ remunerada de acordo com uma tabela de honorÆrios que figura nas
disposiçıes financeiras adoptadas pelo conselho de administraçªo.

4.
A prestaçªo de serviços de natureza científica em relaçªo
à qual seja possível contratar diversos prestadores potenciais,
pode dar lugar a um convite à manifestaçªo de interesse e o
contexto científico e tØcnico o permitir e se isso for compatível

1.
O director executivo Ø nomeado pelo conselho de administraçªo, sob proposta da Comissªo, por um período renovÆvel de cinco anos.
2.
O director executivo Ø o representante legal da AgŒncia. É
responsÆvel:
a) Pela administraçªo corrente da AgŒncia;
b) Pela gestªo do conjunto dos recursos da AgŒncia necessÆrios
à realizaçªo das actividades dos comitØs referidos no n.o 1,
alíneas a) a d) do artigo 50.o, incluindo a disponibilizaçªo
de um apoio tØcnico e científico adequado;
c) Pela observância dos prazos estabelecidos na legislaçªo comunitÆria para a adopçªo de pareceres pela AgŒncia;
d) Pela coordenaçªo adequada entre os comitØs referidos no
n.o 1, alíneas a) a d), do artigo 50.o;
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e) Pela elaboraçªo do mapa de receitas e despesas e pela execuçªo do orçamento da AgŒncia;
f) Por todos os assuntos de pessoal;
g) Pela recolha, se necessÆrio, do parecer do conselho consultivo sobre qualquer questªo relativa às actividades da AgŒncia no que respeita os procedimentos de autorizaçªo dos
medicamentos;
h) Pelo secretariado do conselho de administraçªo e do conselho consultivo.
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Artigo 59.o
O conselho consultivo Ø constituído por um representante de
cada uma das entidades nacionais competentes no domínio da
autorizaçªo dos medicamentos de uso humano e veterinÆrio. O
director executivo, ou o seu representante, e os representantes
da Comissªo assistem de pleno direito às reuniıes do conselho
consultivo.
A Comissªo pode apresentar ao conselho consultivo qualquer
questªo referente aos procedimentos comunitÆrios relativos à
autorizaçªo dos medicamentos.
Os pareceres do conselho consultivo nªo sªo vinculativos.

3.
O director executivo deve submeter anualmente à aprovaçªo do conselho de administraçªo, respeitando sempre a
distinçªo entre as actividades da AgŒncia no domínio dos medicamentos de uso humano e as suas actividades no domínio
dos medicamentos veterinÆrios:

O conselho de administraçªo, com base numa proposta do
director executivo e após o parecer favorÆvel da Comissªo,
adoptarÆ as disposiçıes necessÆrias com vista à aplicaçªo do
presente artigo.

a) Um projecto de relatório sobre as actividades da AgŒncia no
ano anterior, incluindo informaçıes sobre o nœmero de
pedidos avaliados pela AgŒncia, a duraçªo destas avaliaçıes
e os medicamentos autorizados, recusados ou retirados;

CAP˝TULO 2
DISPOSI˙ÕES FINANCEIRAS

Artigo 60.o

b) Um projecto de programa de trabalho para o ano seguinte;
c) Um projecto das contas anuais relativas ao ano anterior;
d) Um projecto de orçamento para o ano seguinte.
4.
O director executivo aprova todas as despesas financeiras
da AgŒncia.

Artigo 58.o

1.
As receitas da AgŒncia sªo constituídas por uma contribuiçªo da Comunidade e pelas taxas pagas pelas empresas para
a obtençªo e a gestªo das autorizaçıes comunitÆrias de introduçªo no mercado e por outros serviços prestados pela AgŒncia.
2.
As despesas da AgŒncia sªo compostas pelos custos de
pessoal, administrativos, de infra-estruturas e de funcionamento, bem como pelas despesas decorrentes de contratos celebrados com terceiros.

1.
O conselho de administraçªo Ø composto por quatro
representantes dos Estados-Membros, quatro representantes
do Parlamento Europeu, quatro representantes da Comissªo e
quatro representantes dos doentes e da indœstria, designados
pela Comissªo.

3.
O mais tardar atØ 15 de Fevereiro de cada ano, o director
elaborarÆ um anteprojecto de orçamento, que incluirÆ os custos
de funcionamento e o programa de trabalho previsto para o
exercício seguinte, e enviÆ-lo-Æ, juntamente com um organograma, ao conselho de administraçªo.

Os membros titulares do conselho de administraçªo podem
fazer-se substituir por suplentes.

4.

2.
O mandato dos representantes Ø de trŒs anos, podendo
ser renovado.
3.
O conselho de administraçªo elege o seu presidente por
um período de trŒs anos e adopta o seu regulamento interno.
As decisıes do conselho de administraçªo sªo adoptadas por
uma maioria de dois terços dos seus membros.
4.
AtØ 31 de Janeiro de cada ano, o conselho de administraçªo aprovarÆ o relatório geral de actividades da AgŒncia
relativo ao ano anterior e o seu programa de trabalho para o
ano seguinte, e transmiti-los-Æ aos Estados-Membros, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissªo.

As receitas e as despesas deverªo equilibrar-se.

5.
O conselho de administraçªo aprova o projecto de orçamento e envia-o à Comissªo, que, com base no mesmo, elaborarÆ o mapa previsional a incluir no anteprojecto geral de
orçamento das Comunidades Europeias, que serÆ apresentado
ao Conselho em conformidade com o disposto no artigo 272.o
do Tratado.
6.
O conselho de administraçªo adopta o orçamento definitivo da AgŒncia antes do início do exercício, corrigindo-o,
sempre que necessÆrio, em funçªo da contribuiçªo comunitÆria
e das restantes receitas da AgŒncia.
7.
O director Ø responsÆvel pela execuçªo do orçamento da
AgŒncia.
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8.
A supervisªo das autorizaçıes e liquidaçıes das despesas
da AgŒncia e do apuramento e cobrança de todas as suas
receitas incumbirÆ ao auditor financeiro da Comissªo.
9.
O mais tardar atØ 31 de Março de cada ano, o director
enviarÆ à Comissªo, ao conselho de administraçªo e ao Tribunal de Contas as contas relativas a todas as receitas e despesas
da AgŒncia no exercício anterior. O Tribunal de Contas examinarÆ as contas em conformidade com o disposto no artigo
248.o do Tratado.
10.
O conselho de administraçªo, com base numa recomendaçªo do Parlamento Europeu, darÆ quitaçªo ao director executivo quanto à execuçªo do orçamento.
11.
Uma vez emitido o parecer do Tribunal de Contas, o
conselho de administraçªo aprovarÆ as disposiçıes financeiras
internas que especificarªo, em particular, as regras pormenorizadas de elaboraçªo e execuçªo do orçamento da AgŒncia.
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Artigo 64.o
É aplicÆvel à AgŒncia o Protocolo relativo aos PrivilØgios e
Imunidades das Comunidades Europeias.

Artigo 65.o
O pessoal da AgŒncia Ø regido pelas normas e regulamentaçªo
aplicÆveis aos funcionÆrios e outros agentes das Comunidades
Europeias. No que respeita ao seu próprio pessoal, a AgŒncia
exercerÆ os poderes conferidos à autoridade investida do poder
de nomeaçªo.

O conselho de administraçªo, em concertaçªo com a Comissªo,
adoptarÆ as necessÆrias disposiçıes de execuçªo.

Artigo 66.o
Artigo

61.o

A estrutura e o montante das taxas referidas no n.o 1 do artigo
60.o serªo estabelecidos pelo Conselho, deliberando nas condiçıes previstas no Tratado, sob proposta da Comissªo, após
consulta por esta das organizaçıes representativas dos interesses da indœstria farmacŒutica a nível comunitÆrio.

Os membros do conselho de administraçªo, os membros do
conselho consultivo e os membros dos comitØs referidos no
n.o 1, alíneas a) a d), do artigo 50.o, bem como os peritos, os
funcionÆrios e outro pessoal da AgŒncia estªo obrigados,
mesmo após a cessaçªo das suas funçıes, a nªo revelar informaçıes que, pela sua natureza, estªo abrangidas pelo segredo
profissional.

CAP˝TULO 3
DISPOSI˙ÕES GERAIS QUE REGEM A AG˚NCIA

Artigo 62.o
A AgŒncia tem personalidade jurídica. Goza em todos os Estados-Membros dos mais amplos poderes concedidos pela lei às
pessoas colectivas. Pode, nomeadamente, adquirir e alienar bens
móveis e imóveis e estar em juízo.

Artigo 63.o
1.
A responsabilidade contratual da AgŒncia rege-se pela lei
aplicÆvel ao contrato em questªo. O Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias Ø competente para se pronunciar por
força de qualquer clÆusula de arbitragem constante de um contrato celebrado pela AgŒncia.
2.
No que respeita à responsabilidade extracontratual, a
AgŒncia deve, em conformidade com os princípios gerais comuns às legislaçıes dos Estados-Membros, reparar quaisquer
danos provocados por si ou pelos seus funcionÆrios no desempenho das suas funçıes.
O Tribunal de Justiça Ø competente em qualquer litígio relativo
à reparaçªo de tais danos.
3.
A responsabilidade pessoal dos funcionÆrios da AgŒncia
rege-se pelas regras pertinentes aplicÆveis ao pessoal da AgŒncia.

Artigo 67.o
A Comissªo, em concertaçªo com o conselho de administraçªo
e o comitØ competente, pode convidar representantes de organizaçıes internacionais interessadas na harmonizaçªo da regulamentaçªo aplicÆvel aos medicamentos a participarem, na qualidade de observadores, nos trabalhos da AgŒncia. As condiçıes
de participaçªo serªo definidas previamente pela Comissªo.

Artigo 68.o
O conselho de administraçªo, em concertaçªo com a Comissªo,
desenvolve os contactos necessÆrios entre a AgŒncia e os representantes da indœstria, dos consumidores, dos doentes e dos
profissionais de saœde. Esses contactos podem incluir a participaçªo de observadores em certos trabalhos da AgŒncia, em
condiçıes previamente definidas pelo conselho de administraçªo, em concertaçªo com a Comissªo.

Artigo 69.o
O conselho de administraçªo adoptarÆ medidas administrativas
para auxiliar as empresas farmacŒuticas aquando da apresentaçªo dos seus pedidos em caso de mercado limitado ou, no
âmbito dos medicamentos veterinÆrios, de medicamentos destinados a doenças de incidŒncia regional. Essas medidas administrativas incluem, nomeadamente, a tomada a cargo de certas
traduçıes pela AgŒncia.
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Artigo 70.o
Com o objectivo de garantir um nível de transparŒncia adequado, o conselho de administraçªo, com base numa proposta
do director executivo e em concertaçªo com a Comissªo, adoptarÆ regras no que se refere à disponibilizaçªo ao pœblico de
informaçıes regulamentares, científicas ou tØcnicas relativas à
autorizaçªo e à fiscalizaçªo dos medicamentos que nªo sejam
confidenciais.

T˝TULO V
DISPOSI˙ÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 71.o
1.
Todas as decisıes de concessªo, recusa, alteraçªo, suspensªo ou revogaçªo de autorizaçıes de introduçªo no mercado tomadas em conformidade com o presente regulamento
indicarªo com precisªo os fundamentos em que assentam. As
decisıes serªo notificadas ao interessado.

2.
Uma autorizaçªo de introduçªo no mercado de um medicamento em conformidade com o presente regulamento só
pode ser concedida, recusada, alterada, suspensa ou revogada
em conformidade com os procedimentos e pelas razıes previstas no presente regulamento.

Artigo 72.o
1.
Um mesmo medicamento só pode ser objecto de uma
autorizaçªo œnica para um mesmo titular.

Todavia, caso existam razıes objectivas e justificadas relacionadas com a saœde pœblica ou a colocaçªo do medicamento à
disposiçªo dos profissionais de saœde e/ou dos doentes, a Comissªo pode autorizar um mesmo requerente a apresentar à
AgŒncia mais de um pedido para esse medicamento.

2.
No que se refere aos medicamentos de uso humano, as
disposiçıes do n.o 3 do artigo 98.o da Directiva 2001/83/CE
aplicam-se aos medicamentos autorizados nos termos do presente regulamento.

3.
Sem prejuízo do carÆcter œnico e comunitÆrio do conteœdo dos documentos referidos no n.o 4, alíneas a), b) e c), do
artigo 9.o e no n.o 4, alíneas a) a d), do artigo 31.o, o presente
regulamento nªo obsta à utilizaçªo de vÆrios modelos comerciais («design») em relaçªo a um mesmo medicamento coberto
por uma mesma autorizaçªo.

Artigo 73.o
1.
Em derrogaçªo ao artigo 6.o da Directiva 2001/83/CE,
um medicamento de uso humano nªo autorizado abrangido
pelas categorias referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 3.o do
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presente regulamento e que potencialmente apresente um interesse importante do ponto de vista da saœde pœblica pode ser
posto à disposiçªo de certos doentes a título de uso compassivo.
2.
Antes de adoptar uma decisªo relativa ao uso compassivo
dos medicamentos abrangidos pelas categorias referidas nos
n.os 1 e 2 do artigo 3.o, o fabricante ou o requerente da
autorizaçªo de introduçªo no mercado disso informarÆ a AgŒncia.
3.
Caso esteja previsto um uso compassivo desse tipo, o
ComitØ dos Medicamentos de Uso Humano, após consultar o
fabricante ou o requerente, pode adoptar recomendaçıes no
que se refere às condiçıes de utilizaçªo, às condiçıes de distribuiçªo e aos doentes a tratar. Os Estados-Membros adoptarªo
todas as disposiçıes prÆticas para que essas recomendaçıes
possam ser aplicadas no quadro das legislaçıes nacionais aplicÆveis.
4.
A AgŒncia manterÆ uma lista actualizada dos medicamentos referidos no n.o 1 disponíveis no quadro de um uso compassivo. O n.o 1 do artigo 22.o e o artigo 23.o do presente
regulamento sªo aplicÆveis mutatis mutandis.
5.
As recomendaçıes referidas no n.o 3 nªo obstam à responsabilidade civil ou penal do fabricante ou do requerente da
autorizaçªo de introduçªo no mercado.
6.
Nenhum medicamento fornecido no quadro de um uso
compassivo deverÆ ser objecto de uma cessªo a título oneroso,
excepto em casos especiais previamente definidos pelas legislaçıes nacionais.
7.
A comercializaçªo efectiva de um medicamento, anteriormente fornecido a título de uso compassivo, na sequŒncia da
concessªo de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado, ou
um parecer negativo do ComitØ dos Medicamentos de Uso
Humano na acepçªo do n.o 2 do artigo 9.o anula os efeitos
do disposto nos n.os 3 e 6 do presente artigo.
8.
O presente artigo em nada prejudica a aplicaçªo da Directiva 2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1).

Artigo 74.o
1.
Sem prejuízo do Protocolo relativo aos PrivilØgios e Imunidades das Comunidades Europeias, cada Estado-Membro determinarÆ as sançıes a aplicar em caso de infracçªo ao disposto
no presente regulamento ou nos regulamentos adoptados ao
abrigo deste œltimo e tomarÆ todas as medidas necessÆrias para
garantir a aplicaçªo dessas sançıes. As sançıes assim previstas
devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.
Os Estados-Membros notificarªo essas disposiçıes à Comissªo
o mais tardar em 31 de Dezembro de 2004, devendo qualquer
alteraçªo posterior ser comunicada o mais rapidamente possível.
(1) JO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
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2.
Os Estados-Membros informarªo imediatamente a Comissªo do início de qualquer processo contencioso relativo a
eventuais infracçıes ao presente regulamento.
3.
A pedido da AgŒncia, a Comissªo pode sujeitar os titulares de autorizaçıes de introduçªo no mercado concedidas ao
abrigo do presente regulamento a sançıes financeiras em caso
de incumprimento de certas obrigaçıes previstas no quadro
dessas autorizaçıes. Os montantes mÆximos, bem como as
condiçıes e as modalidades de pagamento dessas sançıes, serªo
fixados pela Comissªo em conformidade com o procedimento
referido no n.o 2 do artigo 77.o

26.3.2002

Decisªo 1999/468/CE, de acordo 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 Ø fixado em trŒs meses.
3.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø aplicÆvel
o procedimento consultivo previsto no artigo 3.o da Decisªo
1999/468/CE, de acordo com o disposto nos seus artigos 7.o e
8.o

Artigo 75.o

4.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø aplicÆvel
o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE, de acordo com o disposto nos seus artigos 7.o e
8.o

O presente regulamento em nada prejudica as competŒncias
atribuídas à Autoridade Alimentar Europeia instituída pelo Regulamento (CE) n.o . . . do Parlamento Europeu e do Conselho.

O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.

Artigo 76.o

Artigo 78.o

A Comissªo publicarÆ, pelo menos de dez em dez anos, um
relatório geral sobre a experiŒncia adquirida com a aplicaçªo
dos procedimentos previstos no presente regulamento, no capítulo 4 do título III da Directiva 2001/83/CE e no capítulo 4
do título III da Directiva 2001/82/CE.
Artigo 77.o

É revogado o Regulamento (CEE) n.o 2309/93.
As referŒncias ao regulamento revogado entendem-se como
sendo feitas ao presente regulamento e devem ser lidas em
conformidade com o quadro de correspondŒncia que figura
no Anexo II.
Artigo 79.o

1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ dos Medicamentos de
Uso Humano instituído pelo artigo 121.o da Directiva
2001/83/CE e pelo ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios instituído pelo artigo 89.o da Directiva 2001/82/CE.

O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

2.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø aplicÆvel
o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da

O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO I
1. Medicamentos obtidos por um dos seguintes processos biotecnológicos:
 tecnologia do ADN recombinante,
 expressªo controlada dos genes que codificam proteínas biologicamente activas em procariotas e eucariotas,
incluindo cØlulas transformadas de mamíferos,
 mØtodos com hibridomas e anticorpos monoclonais.
2. Medicamentos veterinÆrios, incluindo os nªo resultantes de biotecnologia, destinados a ser utilizados sobretudo como
potenciadores de rendimento a fim de promover o crescimento dos animais tratados ou aumentar a sua produtividade.
3. Medicamentos destinados a uso humano contendo uma nova substância activa que nªo entrava na composiçªo de
nenhum medicamento de uso humano autorizado na Comunidade antes da entrada em vigor do presente regulamento.
4. Medicamentos de uso veterinÆrio contendo uma nova substância activa que nªo entrava na composiçªo de nenhum
medicamento veterinÆrio autorizado na Comunidade antes da entrada em vigor do presente regulamento.

ANEXO II
QUADRO DE CORRESPOND˚NCIA
Regulamento (CEE) n.o 2309/93

Regulamento actual

artigo 1.o

artigo 1.o

artigo 2.o

artigo 2.o

artigo 3.o

artigo 3.o

artigo 4.o

artigo 4.o

artigo 5.o

artigo 5.o

artigo 6.o

artigo 6.o

artigo 7.o

artigo 7.o

artigo 8.o

artigo 8.o

artigo 9.o

artigo 9.o

artigo 10.o

artigo 10.o

artigo 11.o

artigo 11.o

artigo 12.o

artigo 12.o

artigo 13.o

artigo 13.o

artigo 14.o

artigo 14.o

artigo 15.o

artigo 15.o

artigo 16.o

artigo 16.o

artigo 17.o

artigo 17.o

artigo 18.o

artigo 18.o
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Regulamento (CEE) n.o 2309/93

Regulamento actual

artigo 19.o

artigo 19.o

artigo 20.o

artigo 20.o

artigo 21.o

artigo 21.o

artigo 22.o

artigo 22.o

artigo 23.o

artigo 23.o

artigo 24.o

artigo 24.o

artigo 25.o

artigo 25.o

artigo 26.o

artigo 26.o

artigo 27.o

artigo 27.o

artigo 28.o

artigo 28.o

artigo 29.o

artigo 29.o

artigo 30.o

artigo 30.o

artigo 31.o

artigo 31.o

artigo 32.o

artigo 32.o

artigo 33.o

artigo 33.o

artigo 34.o

artigo 34.o

artigo 35.o

artigo 35.o

artigo 36.o

artigo 36.o

artigo 37.o

artigo 37.o

artigo 38.o

artigo 38.o

artigo 39.o

artigo 39.o

artigo 40.o

artigo 40.o

artigo 41.o

artigo 41.o

artigo 42.o

artigo 42.o

artigo 43.o

artigo 43.o

artigo 44.o

artigo 44.o

artigo 45.o

artigo 45.o

artigo 46.o

artigo 46.o

artigo 47.o

artigo 47.o

artigo 48.o

artigo 48.o

artigo 49.o

artigo 49.o

artigo 50.o

artigo 50.o

artigo 51.o

artigo 51.o

artigo 52.o

Novo

artigo 53.o

Novo

artigo 54.o

artigo 52.o

artigo 55.o

artigo 53.o

artigo 56.o

artigo 54.o
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Regulamento (CEE) n.o 2309/93

Regulamento actual

artigo 57.o

artigo 55.o

artigo 58.o

artigo 56.o

artigo 59.o

Novo

artigo 60.o

artigo 57.o

artigo 61.o

artigo 58.o

artigo 62.o

artigo 59.o

artigo 63.o

artigo 60.o

artigo 64.o

artigo 61.o

artigo 65.o

artigo 62.o

artigo 66.o

artigo 63.o

artigo 67.o

artigo 64.o

artigo 68.o

artigo 65.o
artigo 66.o (suprimido)

artigo 69.o

Novo

artigo 70.o

Novo

artigo 71.o

Artigos 67.o e 68.o

artigo 72.o

Novo

artigo 73.o

Novo

artigo 74.o

artigo 69.o
artigo 70.o (suprimido)

artigo 75.o

Novo

artigo 76.o

artigo 71.o

artigo 77.o

Artigos 72 e 73.o

artigo 78.o

Novo

artigo 79.o

artigo 74.o

Anexo I

Anexo (partes A e B)
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 2001/83/CE que
estabelece um código comunitÆrio relativo aos medicamentos para uso humano
(2002/C 75 E/13)
COM(2001) 404 final  2001/0253(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 26 de Novembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o artigo 95.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico 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 Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Outubro de 2001, que estabelece
um código comunitÆrio relativo aos medicamentos para
uso humano, codificou e reuniu num texto œnico, por
uma questªo de clareza e de lógica, a legislaçªo comunitÆria relativa aos medicamentos para uso humano.
(2) A legislaçªo comunitÆria constitui uma etapa importante
para atingir o objectivo da livre circulaçªo dos medicamentos para uso humano e da eliminaçªo dos obstÆculos
ao comØrcio neste domínio. Contudo, sªo necessÆrias novas medidas, tendo em conta a experiŒncia adquirida, a
fim de eliminar os obstÆculos à livre circulaçªo que ainda
subsistem.
(3) É, pois, necessÆrio aproximar as disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas nacionais que apresentem diferenças relativamente aos princípios essenciais, a
fim de promover o funcionamento do mercado interno.
(4) Toda a regulamentaçªo em matØria de produçªo e de
distribuiçªo de medicamentos para uso humano deve ter
como objectivo principal a protecçªo da saœde pœblica.
Todavia, este objectivo deve ser atingido por meios que
nªo possam prejudicar o desenvolvimento da indœstria e o
comØrcio de medicamentos na Comunidade.
(5) O Regulamento (CEE) n.o 2309/93 do Conselho, de 22 de
Julho de 1993, que estabelece procedimentos comunitÆrios de autorizaçªo e fiscalizaçªo de medicamentos de uso

humano e veterinÆrio e institui uma AgŒncia Europeia de
Avaliaçªo dos Medicamentos (1), prevŒ no seu artigo 71.o
que, no prazo de seis anos a contar da sua entrada em
vigor, a Comissªo publicarÆ um relatório geral sobre a
experiŒncia adquirida com a aplicaçªo dos procedimentos
de autorizaçªo de introduçªo no mercado previstos, nomeadamente, no regulamento mencionado e noutras disposiçıes da legislaçªo comunitÆria.

(6) À luz do relatório da Comissªo sobre a experiŒncia adquirida, revelou-se necessÆrio melhorar o funcionamento
dos procedimentos de autorizaçªo de introduçªo de medicamentos no mercado comunitÆrio.

(7) ConvØm, designadamente à luz dos progressos científicos
e tØcnicos, clarificar as definiçıes e o âmbito de aplicaçªo
da Directiva 2001/83/CE, por forma a assegurar um nível
elevado de exigŒncias de qualidade, segurança e eficÆcia
dos medicamentos para uso humano. Para ter em conta,
por um lado, a emergŒncia das novas terapŒuticas e, por
outro, o nœmero crescente de produtos ditos «de fronteira»
entre o sector dos medicamentos e os outros sectores, hÆ
que alterar a definiçªo de medicamento de modo a evitar
que subsistam quaisquer dœvidas relativamente à legislaçªo aplicÆvel quando um produto corresponda integralmente à definiçªo de medicamento mas possa tambØm ser
abrangido pela definiçªo de outros produtos regulamentados. Por conseguinte, consideradas as características da
legislaçªo farmacŒutica, Ø necessÆrio prever a sua aplicaçªo. É igualmente oportuno, nesta ocasiªo, melhorar a
coerŒncia da terminologia relativa à legislaçªo farmacŒutica.

(8) Na medida em que se propıe a alteraçªo do âmbito de
aplicaçªo do procedimento centralizado, convØm suprimir
a possibilidade de optar pelo procedimento de reconhecimento mœtuo ou descentralizado no que diz respeito às
novas substâncias activas. Em contrapartida, no que diz
respeito aos medicamentos genØricos relativamente aos
quais o medicamento de referŒncia tenha obtido uma
autorizaçªo de introduçªo no mercado pelo procedimento
centralizado, os requerentes da autorizaçªo de introduçªo
no mercado devem poder escolher entre os dois procedimentos sob certas condiçıes. De igual modo, o procedimento de reconhecimento mœtuo ou descentralizado deve
poder ser utilizado de forma facultativa para os medicamentos que representem uma inovaçªo terapŒutica ou
para os portadores de um benefício para a sociedade ou
para os pacientes.
(1) JO L 214 de 21.8.1993, p. 1, com a nova redacçªo que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 649/98 da Comissªo (JO L 88 de
24.3.1998, p. 7).
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(9) A avaliaçªo do funcionamento dos procedimentos de autorizaçªo de introduçªo no mercado revela a necessidade
de rever muito especialmente o procedimento de reconhecimento mœtuo, a fim de reforçar a possibilidade de cooperaçªo entre Estados-Membros. ConvØm formalizar este
processo de cooperaçªo, instituindo o grupo de coordenaçªo do referido procedimento, e definir o seu funcionamento, a fim de regular os diferendos, no contexto de
um procedimento descentralizado revisto.

(10) Em matØria de recursos, a experiŒncia adquirida revela a
necessidade de um procedimento adaptado, nomeadamente no caso dos recursos que incidam sobre toda
uma classe terapŒutica ou todo um conjunto de medicamentos que contenham a mesma substância activa.

(11) Dado que os genØricos sªo jÆ uma parte importante do
mercado dos medicamentos, convØm, à luz da experiŒncia
adquirida, facilitar o seu acesso ao mercado comunitÆrio.
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autorizada sob condiçıes estritas de interesse dos pacientes, a fim de responder às suas necessidades e expectativas
legítimas. Esta informaçªo nªo deve ser interpretada como
publicidade ou promoçªo directa de medicamentos sujeitos a receita mØdica.
(17) Dado que a maior parte das medidas necessÆrias para a
aplicaçªo da presente directiva sªo medidas de carÆcter
individual, convØm recorrer ao procedimento de consulta
previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (1) ou ao procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o daquela directiva. Para as medidas de carÆcter
geral nos termos do artigo 2.o daquela decisªo, convØm
que estas medidas sejam aprovadas nos termos do procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE.
(18) Por conseguinte,
2001/83/CE,

Ø

necessÆrio

(12) Os critØrios de qualidade, segurança e eficÆcia devem permitir a avaliaçªo da relaçªo benefício/risco de todos os
medicamentos, quer no momento da sua introduçªo no
mercado quer no seu acompanhamento posterior. Neste
contexto, torna-se necessÆrio harmonizar e adaptar os
critØrios de recusa, suspensªo ou revogaçªo das autorizaçıes de introduçªo no mercado.

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

(13) A validade das autorizaçıes de introduçªo no mercado
deve deixar de ser limitada a cinco anos. Em contrapartida, a fiscalizaçªo do mercado deve ser reforçada. AlØm
disso, todas as autorizaçıes que nªo tenham dado lugar à
comercializaçªo efectiva de um medicamento devem ser
consideradas caducadas.

a) O ponto 1 Ø suprimido.

(14) Importa garantir a qualidade dos medicamentos para uso
humano produzidos ou disponíveis na Comunidade, exigindo que as substâncias activas que entram na sua composiçªo sigam os princípios relativos às boas prÆticas de
fabrico dos mesmos. Torna-se necessÆrio reforçar as disposiçıes comunitÆrias relativas às inspecçıes e criar um
registo comunitÆrio sobre os resultados destas inspecçıes.

(15) A farmacovigilância e, de um modo mais global, a fiscalizaçªo do mercado e as sançıes em caso de desrespeito
das disposiçıes previstas devem ser reforçadas. No domínio da farmacovigilância, convirÆ ter em conta as facilidades oferecidas pelas novas tecnologias da informaçªo
para melhorar o comØrcio entre Estados-Membros.

(16) No quadro da boa utilizaçªo do medicamento, hÆ que
adaptar a regulamentaçªo sobre o acondicionamento
para atender à experiŒncia adquirida. AlØm disso, a informaçªo relativa a determinados medicamentos deve ser

alterar

a

Directiva

Artigo 1.o
A Directiva 2001/83/CE sofre as seguintes alteraçıes:
1. O artigo 1.o Ø alterado da seguinte forma:

b) O ponto 2 passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Medicamento:
a) Toda a substância ou composiçªo apresentada
como possuindo propriedades curativas ou preventivas relativas a doenças em seres humanos;
b) Toda a substância ou composiçªo que possa ser
utilizada no ser humano com vista a estabelecer
um diagnóstico mØdico ou a restaurar, corrigir
ou modificar as funçıes fisiológicas.»
c) O ponto 20 passa a ter a seguinte redacçªo:
«20. Nome do medicamento:
O nome, que pode ser um nome comercial que
nªo possa confundir-se com a denominaçªo comum, ou uma denominaçªo comum ou científica
acompanhada de uma marca ou do nome do titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado.»
(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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2. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 2.o
1. As disposiçıes da presente directiva aplicam-se aos
medicamentos para uso humano destinados a serem comercializados nos Estados-Membros e preparados industrialmente ou em cuja fabricaçªo intervØm um processo
industrial.
2.
No caso de uma substância ou composiçªo corresponder à definiçªo de medicamento, as disposiçıes da
presente directiva aplicam-se mesmo que a substância ou
composiçªo sejam igualmente abrangidas pelo âmbito de
aplicaçªo de outras legislaçıes comunitÆrias.»
3. O artigo 3.o Ø alterado da seguinte forma:
a) O ponto 3 passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. Aos medicamentos destinados a experiŒncias de investigaçªo e de desenvolvimento, sem prejuízo do
disposto na Directiva 2001/20/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (*);
___________
(*) JO L 121 de 1.5.2001, p. 34.»
b) O ponto 6 passa a ter a seguinte redacçªo:
«6. Ao sangue total, ao plasma e às cØlulas sanguíneas
de origem humana à excepçªo do plasma na produçªo do qual intervenha um processo industrial.»
4. O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
Sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE)
n.o 2309/93, um Estado-Membro pode, de acordo com a
legislaçªo em vigor e a fim de responder a necessidades
especiais, excluir das disposiçıes da presente directiva os
medicamentos fornecidos para satisfazer uma encomenda
leal e nªo solicitada, elaborados de acordo com as especificaçıes de um mØdico reconhecido e destinados aos seus
doentes sob a sua responsabilidade pessoal directa.»
5. O artigo 6.o Ø alterado da seguinte forma:
a) No n.o 1, Ø aditado o seguinte segundo parÆgrafo:
«As diferentes dosagens, formas farmacŒuticas, vias de
administraçªo e apresentaçıes de um mesmo medicamento, bem como todas as alteraçıes introduzidas ao
abrigo do artigo 35.o devem ser autorizadas na acepçªo
do primeiro parÆgrafo e ser consideradas como fazendo
parte da mesma autorizaçªo.»
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b) É inserido o seguinte n.o 1A:
«1A.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado Ø responsÆvel pela introduçªo do medicamento no
mercado.»
6. No artigo 8.o, o n.o 3 Ø alterado da seguinte forma:
a) As alíneas b) e c) passam a ter a seguinte redacçªo:
«b) Nome do medicamento;
c) Composiçªo qualitativa e quantitativa de todos os
componentes do medicamento;»
b) As alíneas h), i) e j) passam a ter a seguinte redacçªo:
«h) MØtodos de controlo utilizados pelo fabricante;
i) Resultado dos ensaios:
 farmacŒuticos (físico-químicos, biológicos ou microbiológicos),
 prØ-clínicos (toxicológicos e farmacológicos),
 clínicos;
j) Um resumo das características do produto, de
acordo com o artigo 11.o, uma reproduçªo da embalagem exterior com as mençıes previstas no artigo 54.o e do acondicionamento primÆrio do medicamento com as mençıes previstas no artigo 55.o,
assim como a bula em conformidade com o artigo
59.o.»
c) É aditada a seguinte alínea m):
«m) Uma cópia de qualquer designaçªo do medicamento como medicamento órfªo ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 141/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho (*), acompanhada de uma cópia
do respectivo parecer da AgŒncia.
___________
(*) JO L 18 de 22.1.2000, p. 1.».
d) É aditado o terceiro parÆgrafo seguinte:
«Os documentos e informaçıes relativos aos resultados
dos ensaios farmacŒuticos, prØ-clínicos e clínicos referidos no primeiro parÆgrafo da alínea i) devem ser acompanhados de resumos pormenorizados elaborados em
conformidade com o disposto no artigo 12.o.»
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7. O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
Em derrogaçªo ao n.o 3, alínea i), do artigo 8.o e sem
prejuízo do direito relativo à protecçªo da propriedade
industrial e comercial, o requerente nªo Ø obrigado a fornecer os resultados dos ensaios prØ-clínicos e clínicos se
puder demonstrar que o medicamento Ø genØrico de um
medicamento de referŒncia autorizado, na acepçªo do artigo 6.o, hÆ pelo menos 10 anos num Estado-Membro ou
na Comunidade.
O período de 10 anos previsto no primeiro parÆgrafo passa
a ser de 11 anos se o titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado obtiver, durante os oito primeiros anos do
referido período de 10 anos, uma autorizaçªo para uma
ou vÆrias indicaçıes terapŒuticas novas que sejam consideradas, aquando da avaliaçªo científica efectuada para a sua
autorizaçªo, portadoras de um benefício clínico importante
relativamente às indicaçıes terapŒuticas existentes.
2.

Para efeitos do presente artigo, entende-se por:

a) medicamento de referŒncia, um medicamento autorizado, na acepçªo do artigo 6.o, em conformidade com
o disposto no artigo 8.o;
b) medicamento genØrico, um medicamento com idŒntica
composiçªo qualitativa e quantitativa em substâncias
activas, a mesma forma farmacŒutica e cuja bioequivalŒncia com o medicamento de referŒncia foi demonstrada por estudos adequados relativos à biodisponibilidade. As diferentes formas farmacŒuticas orais de libertaçªo imediata sªo consideradas como uma mesma
forma farmacŒutica. O requerente pode ser dispensado
dos estudos de biodisponibilidade, caso possa provar
que o medicamento satisfaz os critØrios previstos no
Anexo I.
n.o

1 nªo se
3.
O disposto no primeiro parÆgrafo do
aplica às alteraçıes da ou das substâncias activas, das indicaçıes terapŒuticas, da dosagem, da forma farmacŒutica
ou da via de administraçªo relativamente às do medicamento de referŒncia e os resultados dos ensaios prØ-clínicos
ou clínicos adequados devem ser apresentados.
4.
A realizaçªo dos ensaios necessÆrios para a aplicaçªo
dos nœmeros 1, 2 e 3 a um medicamento genØrico nªo Ø
considerada contrÆria aos direitos relativos às patentes e
aos certificados complementares de protecçªo para os medicamentos.»
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monstrar que o ou os componentes do medicamento se
destinam a um uso mØdico bem determinado desde hÆ
pelo menos 10 anos na Comunidade e apresentam uma
eficÆcia reconhecida e um nível de segurança aceitÆvel por
força das condiçıes previstas no Anexo I. Neste caso, os
resultados desses ensaios serªo substituídos por uma documentaçªo bibliogrÆfica científica apropriada.
Artigo 10.oB
No que se refere a um medicamento novo que contenha
substâncias activas que entrem na composiçªo de medicamentos autorizados, mas que ainda nªo foram associadas
para fins terapŒuticos, devem ser fornecidos os resultados
dos ensaios prØ-clínicos e clínicos relativos à associaçªo,
sem que seja necessÆrio fornecer a documentaçªo relativa
a cada uma das substâncias activas.
Artigo 10.oC
Após a emissªo da autorizaçªo de introduçªo no mercado,
o titular dessa autorizaçªo pode consentir que se recorra à
documentaçªo farmacŒutica, prØ-clínica e clínica que figure
no processo do medicamento para o exame de um pedido
subsequente relativo a um medicamento que tenha a
mesma composiçªo qualitativa e quantitativa em substâncias activas e a mesma forma farmacŒutica.»
9. O artigo 11.o Ø alterado da seguinte forma:
a) O ponto 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1. Nome do medicamento, seguido da dosagem e da
forma farmacŒutica.»
b) O ponto 6 passa a ter a seguinte redacçªo:
«6. Informaçıes farmacŒuticas:
6.1. Excipientes;
6.2. Duraçªo da estabilidade, se necessÆrio após
reconstituiçªo do medicamento ou quando o
acondicionamento primÆrio Ø aberto pela primeira vez;
6.3. Precauçıes particulares de conservaçªo;
6.4. Natureza e conteœdo do acondicionamento
primÆrio;

8. Sªo inseridos os seguintes artigos 10.oA a 10.oC:
«Artigo

10.oA

Em derrogaçªo ao n.o 3, alínea i), do artigo 8.o e sem
prejuízo do direito à protecçªo da propriedade industrial
e comercial, o requerente nªo Ø obrigado a fornecer os
resultados dos ensaios prØ-clínicos e clínicos se puder de-

6.5. Precauçıes especiais para a eliminaçªo dos
medicamentos nªo utilizados ou dos resíduos
derivados desses medicamentos, caso existam.»
c) É inserido o seguinte ponto 10:
«10. Classificaçªo na acepçªo do artigo 70.o»
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10. O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
O requerente deve assegurar-se de que os resumos
pormenorizados previstos na alínea g) do artigo 8.o sejam
elaborados e assinados por pessoas que possuam as qualificaçıes tØcnicas ou profissionais necessÆrias, antes de serem apresentados às autoridades competentes.
2.
As pessoas com as qualificaçıes tØcnicas ou profissionais necessÆrias referidas no n.o 1 deverªo justificar o
eventual recurso à documentaçªo bibliogrÆfica científica
mencionada no n.o 1 do artigo 10.oA, nas condiçıes previstas no Anexo I.
3.
Os resumos pormenorizados constarªo do processo
que o requerente apresentar às autoridades competentes.»
11. O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
Os Estados-Membros velarªo por que os medicamentos homeopÆticos fabricados e introduzidos no mercado
comunitÆrio sejam registados ou autorizados em conformidade com os artigos 14.o, 15.o e 16.o, a nªo ser no caso de
esses medicamentos estarem cobertos por um registo ou
por uma autorizaçªo concedidos em conformidade com a
legislaçªo nacional atØ 31 de Dezembro de 1993.
2.
Os Estados-Membros devem criar um processo de
registo simplificado especial dos medicamentos homeopÆticos referidos no artigo 14.o»
12. O artigo 14.o Ø alterado da seguinte forma:
a) No nœmero 1, Ø inserido o segundo parÆgrafo seguinte:
«Se novos conhecimentos científicos o justificarem, a
Comissªo pode adaptar o disposto no terceiro travessªo
do primeiro parÆgrafo, em conformidade com o processo referido no n.o 2 do artigo 121.o»
b) O n.o 3 Ø suprimido.
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14. O artigo 16.o Ø alterado da seguinte forma:
a) No n.o 1, as palavras «com os artigos 8.o, 10.o e 11.o»
sªo substituídas pelas palavras «com o artigo 8.o e com
os artigos 10.o a 11.o»
b) No n.o 2, as palavras «toxicológicos, farmacológicos»
sªo substituídas pela palavra «prØ-clínicos».
15. Os artigos 17.o e 18.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
Os Estados-Membros tomarªo as medidas adequadas
para assegurar que o processo de concessªo de autorizaçıes de introduçªo de medicamentos no mercado fique
concluído no prazo de cento e cinquenta dias a contar
da apresentaçªo de um pedido vÆlido, cento e vinte dias
dos quais se destinarªo à elaboraçªo do relatório de avaliaçªo e à preparaçªo do resumo das características do
produto.
Para que uma autorizaçªo para um mesmo medicamento
seja concedida em vÆrios Estados-Membros, os pedidos
deverªo ser apresentados de acordo com o disposto nos
artigos 27.o a 39.o
2.
Caso um Estado-Membro tenha conhecimento de que
um pedido de autorizaçªo de introduçªo no mercado para
um mesmo medicamento foi jÆ examinado noutro Estado-Membro, esse Estado-Membro recusarÆ proceder à avaliaçªo do pedido e informarÆ o requerente de que o procedimento previsto nos artigos 27.o a 39.o se aplica.
Artigo 18.o
Sempre que um Estado-Membro seja notificado, em conformidade com o n.o 3, alínea m), do artigo 8.o, de que
outro Estado-Membro autorizou um medicamento objecto
de um pedido de autorizaçªo de introduçªo no mercado
nesse Estado-Membro, recusarÆ o pedido se este nªo tiver
sido apresentado de acordo com o disposto nos artigos
27.o a 39.o»
16. O artigo 19.o Ø alterado da seguinte forma:
a) Na frase liminar, as palavras «do artigo 8.o e do n.o 1 do
artigo 10.o» sªo substituídas pelas palavras «do artigo
8.o e dos artigos 10.o a 10.oC».
b) No ponto 1), as palavras «com o artigo 8.o e com o
n.o 1 do artigo 10.o» sªo substituídas pelas palavras
«com o artigo 8.o e com os artigos 10.o a 10.oC.».

13. No artigo 15.o, o sexto travessªo passa a ter a seguinte
redacçªo:

c) No ponto 3), as palavras «no n.o 3 do artigo 8.o e no
n.o 1 do artigo 10.o» sªo substituídas pelas palavras «no
n.o 3 do artigo 8.o e nos artigos 10.o a 10.oC».

« uma ou mais reproduçıes do modelo de embalagem
exterior e do acondicionamento primÆrio dos medicamentos a registar,».

17. No artigo 20.o, alínea b), as palavras «casos excepcionais e
justificados» sªo substituídas pelas palavras «casos justificados».

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

18. No artigo 21.o, os n.os 3 e 4 passam a ter a seguinte
redacçªo:
«3.
A autoridade competente coloca à disposiçªo de todas as pessoas interessadas uma cópia da autorizaçªo de
introduçªo no mercado, juntamente com o resumo das
características do produto.
4.
A autoridade competente elabora um relatório de
avaliaçªo e tece observaçıes sobre o processo no tocante
aos resultados dos ensaios farmacŒuticos, prØ-clínicos e
clínicos do medicamento em questªo. O relatório de avaliaçªo deve ser actualizado sempre que surjam novas informaçıes que se revelem importantes para a avaliaçªo da
qualidade, da segurança e da eficÆcia do medicamento em
questªo.
A pedido de toda e qualquer pessoa interessada, a autoridade competente disponibilizarÆ o relatório de avaliaçªo
com os motivos do seu parecer, após supressªo de todas
as informaçıes que apresentem um carÆcter de confidencialidade comercial.»
19. O artigo 22.o passa a ter a seguinte redacçªo:
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22. O artigo 26.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 26.o
A autorizaçªo de introduçªo no mercado Ø recusada
quando, após verificaçªo das informaçıes e documentos
enumerados no artigo 8.o e nos artigos 10.o a 10.oC, se
revelar:
a) Que a relaçªo benefício/risco nªo Ø considerada favorÆvel, ou
b) Que o efeito terapŒutico do medicamento estÆ insuficientemente comprovado pelo requerente, ou
c) Que o medicamento nªo tem a composiçªo qualitativa
e quantitativa declarada.
A autorizaçªo serÆ igualmente recusada se a documentaçªo
e as informaçıes apresentadas em apoio do pedido nªo
estiverem conformes com o disposto no artigo 8.o e nos
artigos 10.o a 10.oC.»
23. O título do Capítulo 4 do Título III passa a ter a seguinte
redacçªo:

«Artigo 22.o
Em circunstâncias excepcionais e após consulta do requerente, pode ser concedida uma autorizaçªo sob reserva de
determinadas obrigaçıes específicas que visem a realizaçªo
de estudos complementares após a concessªo da autorizaçªo.
Esta autorizaçªo só pode ser concedida por razıes objectivas e verificÆveis e deve assentar num dos motivos contemplados na parte 4, secçªo G, do Anexo I.»
20. No artigo 23.o, Ø inserido o seguinte terceiro parÆgrafo:
«A fim de se poder avaliar a relaçªo benefício/risco de
forma contínua, após a autorizaçªo de introduçªo no mercado, todos os dados que alterem o conteœdo do processo
e todas as informaçıes novas que nªo se encontrem no
processo original sªo transmitidos às autoridades competentes.»
21. O artigo 24.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 24.o
n.os

1.
Sem prejuízo dos
2 e 3, a autorizaçªo Ø vÆlida
por tempo indeterminado.
2.
A autorizaçªo que nªo dŒ lugar a uma efectiva comercializaçªo do medicamento autorizado, no Estado-Membro que a tenha emitido, durante os dois anos que
se seguirem à sua emissªo caducarÆ.
3.
No caso de um medicamento autorizado, anteriormente comercializado no Estado-Membro que o autorizou,
deixar de estar efectivamente no mercado neste Estado-Membro durante dois anos consecutivos, a autorizaçªo
emitida para o referido medicamento caducarÆ.».

«CAP˝TULO 4
Procedimento de reconhecimento mœtuo e procedimento descentralizado».
24. Os artigos 27.o a 32.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 27.o
1.
É instituído um grupo de coordenaçªo para examinar
todas as questıes relativas à autorizaçªo de introduçªo no
mercado de um medicamento em dois ou mais Estados-Membros, segundo os procedimentos previstos no presente
capítulo. A AgŒncia assegurarÆ o secretariado deste grupo
de coordenaçªo.
2.
O grupo de coordenaçªo serÆ composto de um representante por Estado-Membro, nomeado por um período
de trŒs anos renovÆvel. Os membros do grupo de coordenaçªo podem fazer-se acompanhar por peritos.
3.
O grupo de coordenaçªo estabelecerÆ o seu próprio
regulamento interno, que entrarÆ em vigor após parecer
favorÆvel da Comissªo.
Artigo 28.o
1.
Com vista à concessªo de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado de um medicamento em mais de um
Estado-Membro, o requerente deve apresentar um pedido
baseado num processo idŒntico aos Estados-Membros envolvidos. O processo incluirÆ as informaçıes e os documentos referidos no artigo 8.o e nos artigos 10.o a 11.o. Os
documentos juntos devem conter uma lista dos Estados-Membros abrangidos pelo pedido.
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solicitarÆ a um dos Estados-Membros que aja
de Estado-Membro de referŒncia e prepare
de avaliaçªo sobre o medicamento, nos ter2 e 3.

Se necessÆrio, o relatório de avaliaçªo conterÆ uma anÆlise
para efeitos de aplicaçªo do segundo parÆgrafo do n.o 1 do
artigo 10.o

2.
Se o medicamento tiver jÆ recebido uma autorizaçªo
de introduçªo no mercado no momento do pedido, os
Estados-Membros abrangidos pelo mesmo reconhecerªo a
autorizaçªo de introduçªo no mercado concedida pelo Estado-Membro de referŒncia. Para tal, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado solicita ao Estado-Membro de referŒncia que prepare um relatório de avaliaçªo do
medicamento ou, se necessÆrio, que actualize qualquer relatório de avaliaçªo existente. O Estado-Membro de referŒncia prepara ou actualiza o relatório de avaliaçªo num
prazo de 60 dias a contar da recepçªo do pedido vÆlido. O
relatório de avaliaçªo, bem como o resumo das características do produto, a rotulagem e a bula aprovados serªo
enviados aos Estados-Membros abrangidos e ao requerente.

3.
Se o medicamento nªo tiver recebido uma autorizaçªo de introduçªo no mercado no momento do pedido,
o requerente solicita ao Estado-Membro de referŒncia que
prepare um projecto de relatório de avaliaçªo, um projecto
de resumo das características do produto e um projecto de
rotulagem e de bula. O Estado-Membro de referŒncia elaborarÆ estes projectos de documentos num prazo de 120
dias a contar da recepçªo de um pedido vÆlido e enviÆ-los-Æ aos Estados-Membros abrangidos e ao requerente.

4.
No prazo de 90 dias após a recepçªo dos documentos referidos nos n.os 2 e 3, os Estados-Membros abrangidos aprovarªo o relatório de avaliaçªo e o resumo das
características do produto, bem como a rotulagem e a bula,
dando conhecimento deste facto ao Estado-Membro de
referŒncia. Este œltimo verificarÆ o acordo geral e encerrarÆ
o processo, dando conhecimento deste facto ao requerente.

5.
Cada Estado-Membro em que tenha sido apresentado
um pedido nos termos do n.o 1 adoptarÆ uma decisªo em
conformidade com o relatório de avaliaçªo, o resumo das
características do produto, a rotulagem e a bula aprovados,
num prazo de 30 dias a contar da verificaçªo do acordo
geral.
Artigo 29.o
1.
Se, no prazo referido no n.o 4 do artigo 28.o, um
Estado-Membro nªo puder aprovar o relatório de avaliaçªo,
o resumo das características do produto, a rotulagem e a
bula devido a um risco potencial grave para a saœde pœblica, envia ao Estado-Membro de referŒncia, aos outros
Estados-Membros envolvidos e ao requerente uma fundamentaçªo pormenorizada dos motivos da sua posiçªo. Os
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elementos do desacordo serªo comunicados de imediato ao
grupo de coordenaçªo.

2.
No interior do grupo de coordenaçªo, todos os Estados-Membros referidos no n.o 1 envidarªo os mÆximos
esforços para acordar as medidas a tomar, dando ao requerente a possibilidade de dar a conhecer o seu ponto de
vista oralmente ou por escrito. Se, num prazo de 60 dias a
contar da comunicaçªo dos elementos do desacordo, os
Estados-Membros chegarem a acordo, o Estado-Membro
de referŒncia verificarÆ o acordo geral e encerrarÆ o processo, dando conhecimento deste facto ao requerente. É
entªo aplicÆvel o n.o 5 do artigo 28.o

3.
Se os Estados-Membros nªo tiverem chegado a
acordo no prazo de 60 dias referido no n.o 2, a AgŒncia
serÆ imediatamente informada, a fim de que se aplique o
processo previsto no artigo 32.o. SerÆ enviada à AgŒncia
uma descriçªo pormenorizada das questıes sobre as quais
os Estados-Membros nªo tenham podido chegar a acordo e
dos motivos do desacordo. SerÆ enviada ao requerente
cópia dessa descriçªo.

4.
Logo que tenha sido informado de que a questªo foi
apresentada à AgŒncia, o requerente envia-lhe de imediato
uma cópia das informaçıes e documentos referidos no
primeiro parÆgrafo do n.o 1 do artigo 28.o

5.
No caso mencionado no n.o 3, os Estados-Membros
que tiverem aprovado o relatório de avaliaçªo, o projecto
de resumo das características do produto, a rotulagem e a
bula do Estado-Membro de referŒncia, podem, a pedido do
requerente, autorizar a introduçªo no mercado do medicamento sem esperar pela conclusªo do processo previsto no
artigo 32.o. Neste caso, a autorizaçªo serÆ concedida sem
prejuízo da conclusªo do citado processo.

Artigo 30.o

1.
Caso tenham sido apresentados vÆrios pedidos de
autorizaçªo de introduçªo no mercado para um dado medicamento, em conformidade com o artigo 8.o e com os
artigos 10.o a 11.o, e os Estados-Membros tenham adoptado decisıes divergentes relativamente à sua autorizaçªo,
suspensªo ou revogaçªo, um Estado-Membro ou a Comissªo ou o requerente ou o titular da autorizaçªo de
introduçªo no mercado podem submeter a questªo ao
ComitØ dos Medicamentos Humanos, a seguir denominado
ComitØ, a fim de que se aplique o processo previsto no
artigo 32.o

2.
Para promover a harmonizaçªo dos medicamentos
autorizados hÆ pelo menos 10 anos na Comunidade, os
Estados-Membros podem enviar todos os anos ao grupo de
coordenaçªo uma lista de medicamentos relativamente aos
quais devam ser elaborados resumos das características do
produto harmonizados.
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O grupo de coordenaçªo adoptarÆ uma lista, tendo em
conta as propostas apresentadas por todos os Estados-Membros, e enviÆ-la-Æ à Comissªo.
A Comissªo ou um Estado-Membro, em ligaçªo com a
AgŒncia e tendo em conta os pontos de vista das partes
interessadas, poderªo submeter esses medicamentos ao disposto no n.o 1.
Artigo 31.o
1.
Em casos específicos em que esteja envolvido o interesse comunitÆrio, os Estados-Membros ou a Comissªo
ou o requerente ou o titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado podem submeter a questªo ao ComitØ, com
vista à aplicaçªo do processo previsto no artigo 32.o, antes
de ser tomada qualquer decisªo sobre o pedido, a suspensªo ou a revogaçªo da autorizaçªo de introduçªo no
mercado, ou sobre qualquer outra alteraçªo, eventualmente
necessÆria, dos termos da referida autorizaçªo, nomeadamente para atender às informaçıes obtidas em conformidade com o Título IX.
O Estado-Membro em causa ou a Comissªo devem definir
claramente a questªo submetida à consideraçªo do ComitØ
e informar o requerente ou o titular da autorizaçªo de
introduçªo no mercado.
Os Estados-Membros e o requerente ou o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado enviarªo ao ComitØ
todas as informaçıes disponíveis sobre o assunto em
questªo.
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Em casos urgentes e sob proposta do presidente, o ComitØ
pode fixar um prazo mais curto.
2.
Para analisar a questªo, o ComitØ pode nomear como
relator um dos seus membros. O ComitØ pode igualmente
nomear peritos independentes para o aconselhar sobre assuntos específicos. Ao nomear esses peritos, o ComitØ define as suas tarefas e o prazo para a respectiva execuçªo.
3.
Antes de emitir o seu parecer, o ComitØ facultarÆ ao
requerente ou ao titular da autorizaçªo de introduçªo no
mercado a possibilidade de apresentar explicaçıes orais ou
escritas.
O parecer do ComitØ serÆ acompanhado pelo projecto de
resumo das características do produto, bem como pelos
projectos de rotulagem e bula.
Sempre que o considere oportuno, o ComitØ pode convidar qualquer outra pessoa a prestar informaçıes relativamente à questªo que lhe foi submetida.
O ComitØ pode suspender o prazo previsto no n.o 1 por
forma a permitir que o requerente ou o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado prepare as suas explicaçıes.
4.
A AgŒncia informa de imediato o requerente ou o
titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado quando,
segundo o parecer do ComitØ:
a) o pedido nªo obedeça aos critØrios de autorizaçªo, ou

2.
Se o assunto submetido ao ComitØ disser respeito a
uma sØrie de medicamentos ou uma classe terapŒutica, a
AgŒncia pode limitar o procedimento a determinadas partes específicas da autorizaçªo.

b) o resumo das características do produto, proposto pelo
requerente ou pelo titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado em conformidade com o artigo 11.o, deva
ser alterado, ou

Neste caso, o artigo 35.o só serÆ aplicÆvel a esses medicamentos se eles forem abrangidos pelos procedimentos de
autorizaçªo de introduçªo no mercado que sªo objecto do
presente capítulo.

c) a autorizaçªo deva ser concedida sob certas condiçıes,
atendendo às condiçıes consideradas essenciais para
uma utilizaçªo segura e eficaz do medicamento, incluindo a farmacovigilância, ou

Artigo 32.o

d) deva ser suspensa, alterada ou revogada uma autorizaçªo de introduçªo no mercado.

1.
Em caso de remissªo para o processo previsto no
presente artigo, o ComitØ deliberarÆ e emitirÆ um parecer
fundamentado sobre o assunto no prazo de sessenta dias a
contar da data em que o assunto lhe for submetido.
Contudo, nos casos submetidos à apreciaçªo do ComitØ em
conformidade com os artigos 30.o e 31.o, esse prazo pode
ser prorrogado por um período suplementar mÆximo de
noventa dias, pelo ComitØ, tendo em conta os pontos de
vista dos requerentes ou dos titulares da autorizaçªo de
introduçªo no mercado envolvidos.

No prazo de 15 dias a contar da recepçªo do parecer, o
requerente ou o titular da autorizaçªo de introduçªo no
mercado pode comunicar por escrito à AgŒncia que tenciona interpor recurso. Neste caso, apresenta à AgŒncia a
fundamentaçªo pormenorizada do recurso no prazo de
sessenta dias a contar da data de recepçªo do parecer.
No prazo de sessenta dias a contar da recepçªo da fundamentaçªo do recurso, o ComitØ reexamina o seu parecer
em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 53.o
do Regulamento (CEE) n.o 2309/93. As conclusıes adoptadas sobre o recurso serªo apensas ao relatório de avaliaçªo referido no n.o 5 do presente artigo.
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5.
No prazo de trinta dias após a sua adopçªo, a AgŒncia enviarÆ aos Estados-Membros, à Comissªo e ao requerente ou ao titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado o parecer definitivo do ComitØ, acompanhado de um
relatório descrevendo a avaliaçªo do medicamento e fundamentando as suas conclusıes.
Caso o parecer seja favorÆvel à concessªo ou manutençªo
da autorizaçªo de introduçªo no mercado do medicamento
em questªo, serªo anexados ao parecer os seguintes documentos:
a) um projecto de resumo das características do produto,
nos termos do artigo 11.o;
b) eventualmente, as condiçıes a que a autorizaçªo estiver
sujeita na acepçªo do n.o 4, alínea c);
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urgŒncia, o presidente pode fixar um prazo mais curto
em funçªo da urgŒncia;
c) Os Estados-Membros podem solicitar por escrito que o
projecto de decisªo seja examinado no ComitØ Permanente reunido em plenÆrio, fundamentando devidamente a sua pretensªo.
Se a Comissªo considerar que as observaçıes escritas de
um Estado-Membro levantam novas questıes importantes
de carÆcter científico ou tØcnico que nªo tenham sido
abordadas no parecer da AgŒncia, o presidente interromperÆ o processo, remetendo de novo o pedido para a
AgŒncia, para uma anÆlise mais aprofundada.
A Comissªo adoptarÆ as disposiçıes necessÆrias à execuçªo
do presente nœmero em conformidade com o processo
referido no n.o 2 do artigo 121.o

c) a rotulagem e a bula propostas.»
25. O artigo 33.o Ø alterado do seguinte modo:
a) No segundo parÆgrafo, os termos «no n.o 5, alíneas a) e
b), do artigo 32.o» sªo substituídos pelos termos «no
n.o 5, segundo parÆgrafo, do artigo 32.o».
b) No quarto parÆgrafo, a seguir à palavra «requerente», Ø
aditada a expressªo «ou titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado.»
26. O artigo 34.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 34.o
1.
A Comissªo adopta uma decisªo final, em conformidade com o processo referido no n.o 3 do artigo 121.o, no
caso de o projecto de decisªo estar de acordo com o
parecer da AgŒncia.
A Comissªo adopta uma decisªo final, em conformidade
com o processo referido no n.o 4 do artigo 121.o, no caso
de o projecto de decisªo nªo estar de acordo com o parecer da AgŒncia.

3.
A decisªo referida no n.o 1 Ø endereçada a todos os
Estados-Membros e comunicada para informaçªo ao titular
da autorizaçªo de introduçªo no mercado ou ao requerente. Os Estados-Membros abrangidos e o Estado-Membro
de referŒncia concederªo ou revogarªo a autorizaçªo de
introduçªo no mercado ou introduzirªo todas as alteraçıes
aos termos desta autorizaçªo que possam ser necessÆrias
para que ela passe a estar em conformidade com a decisªo,
num prazo de 30 dias após a sua comunicaçªo, e nela
farªo referŒncia à decisªo. Do facto informarªo a Comissªo
e a AgŒncia.»
27. No artigo 35.o, o terceiro parÆgrafo do n.o 1 Ø suprimido.
28. No artigo 38.o, o n.o 2 passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.
O mais tardar em [data], a Comissªo publicarÆ um
relatório sobre a experiŒncia adquirida com base nos processos descritos no presente capítulo e proporÆ as alteraçıes que possam afigurar-se necessÆrias para melhorar a
sua aplicaçªo.»
29. O artigo 39.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 39.o

2.
O regulamento interno do ComitØ Permanente instituído no n.o 1 do artigo 121.o serÆ adaptado para ter em
conta as atribuiçıes que lhe incumbem nos termos do
presente capítulo.
Essas adaptaçıes consistem no seguinte:
a) Excepto nos casos previstos no terceiro parÆgrafo do
artigo 33.o, o parecer do ComitØ Permanente serÆ emitido por escrito;
b) Os Estados-Membros disporªo de um prazo de 15 dias
para enviar à Comissªo as suas observaçıes por escrito
sobre o projecto de decisªo. No entanto, nos casos em
que a tomada de decisªo se revista de um carÆcter de

O disposto nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 29.o e nos artigos
30.o a 34.o nªo Ø aplicÆvel aos medicamentos homeopÆticos referidos no artigo 14.o
O disposto nos artigos 28.o a 34.o nªo Ø aplicÆvel aos
medicamentos homeopÆticos referidos no n.o 2 do artigo
16.o»
30. No artigo 40.o, Ø aditado o seguinte n.o 4:
«4.
Os Estados-Membros enviarªo uma cópia da autorizaçªo referida no n.o 1 à AgŒncia. Com base nesta informaçªo, a AgŒncia criarÆ um banco de dados.»
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31. No artigo 46.o, a alínea f) passa a ter a seguinte redacçªo:
«f) Observar os princípios e directrizes de boas prÆticas de
fabrico de medicamentos e, neste contexto, só utilizar
como substâncias activas matØrias-primas fabricadas em
conformidade com as directrizes circunstanciadas relativas às boas prÆticas de fabrico das matØrias-primas.»
32. É inserido o seguinte artigo 46.oA:
«Artigo 46.oA
1.
Para efeitos da presente directiva, o fabrico de substâncias activas utilizadas como matØrias-primas inclui o
fabrico completo ou parcial e a importaçªo de uma substância activa utilizada como matØria-prima, tal como definida na segunda parte, Secçªo C, do Anexo I, bem como as
diversas operaçıes de divisªo, acondicionamento ou apresentaçªo anteriores à sua incorporaçªo num medicamento,
incluindo o reacondicionamento e a re-rotulagem, tais
como efectuadas, nomeadamente, por um distribuidor
por grosso de matØrias-primas.
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pelas exigŒncias fixadas para a autorizaçªo de introduçªo no mercado.»
37. O artigo 54.o Ø alterado da seguinte forma:
a) A alínea a) passa ter a seguinte redacçªo:
«a) O nome do medicamento, seguido da dosagem e
da forma farmacŒutica (se for caso disso, para lactentes, crianças, adultos); a denominaçªo comum
deve constar se o medicamento contiver apenas
uma œnica substância activa e o seu nome for
um nome de fantasia;».
b) Na alínea d), a palavra «directrizes» Ø substituída pelas
palavras «indicaçıes pormenorizadas».
c) A alínea f) passa a ter a seguinte redacçªo:
«f) Uma advertŒncia especial indicando que o medicamento deve ser mantido fora do alcance e da vista
das crianças;».
d) A alínea k) passa a ter a seguinte redacçªo:

2.
Qualquer alteraçªo necessÆria para a adaptaçªo do
n.o 1 ao progresso científico e tØcnico serÆ adoptada em
conformidade com o processo referido no n.o 2 do artigo
121.o»
33. No artigo 47.o, sªo inseridos os seguintes terceiro e quarto
parÆgrafos:
«Os princípios relativos às boas prÆticas de fabrico das
substâncias activas utilizadas como matØrias-primas referidas na alínea f) do artigo 46.o serªo adoptados sob a forma
de directrizes circunstanciadas.
A Comissªo publicarÆ tambØm directrizes sobre a forma e
o conteœdo da autorizaçªo referida no n.o 1 do artigo 40.o
e sobre os relatórios referidos no n.o 3 do artigo 111.o,
assim como sobre a forma e o conteœdo do certificado de
boas prÆticas de fabrico referido no n.o 5 do artigo 111.o»
34. Nªo aplicÆvel à versªo portuguesa.

«k) O nome e endereço do titular da autorizaçªo de
introduçªo no mercado e, se for o caso, o nome
do representante do titular designado por este œltimo;»
e) A alínea n) passa a ter a seguinte redacçªo:
«n) A indicaçªo de utilizaçªo para os medicamentos
nªo sujeitos a receita mØdica».
38. O artigo 55.o Ø alterado da seguinte forma:
a) No n.o 1, as palavras «nos artigos 54.o e 62.o» sªo
substituídas pelas palavras «no artigo 54.o».
b) No n.o 2, o primeiro travessªo passa a ter a seguinte
redacçªo:
« o nome do medicamento tal como previsto na
alínea a) do artigo 54.o,»

35. No n.o 1 do artigo 50.o, as palavras «nesse Estado» sªo
substituídas pelas palavras «no interior da Comunidade».

c) No n.o 3, o primeiro travessªo passa a ter a seguinte
redacçªo:

36. No artigo 51.o, a alínea b) do n.o 1 passa a ter a seguinte
redacçªo:

« o nome do medicamento tal como previsto na
alínea a) do artigo 54.o e, se necessÆrio, a via de
administraçªo,».

«b) No caso de medicamentos provenientes de países terceiros, mesmo que o respectivo fabrico tenha tido
lugar na Comunidade, cada lote de fabrico importado
tenha sido objecto, num Estado-Membro, de uma anÆlise qualitativa completa, de uma anÆlise quantitativa
de pelo menos todas as substâncias activas e de todos
os outros ensaios ou verificaçıes necessÆrios para assegurar a qualidade dos medicamentos no respeito

39. No artigo 57.o, Ø aditado o segundo parÆgrafo seguinte:
«No que se refere aos medicamentos autorizados em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n.o 2309/93, para a aplicaçªo do presente artigo, os Estados-Membros respeitarªo as indicaçıes pormenorizadas referidas no artigo 65.o da presente directiva.»
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40. O artigo 59.o passa a ter a seguinte redacçªo:
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v) as medidas a tomar em caso de hiperdosagem (por
exemplo, sintomas, tratamento de urgŒncia),

«Artigo 59.o
vi) a atitude a adoptar, caso nªo tenham sido administradas uma ou mais doses,

1.
A bula Ø elaborada em conformidade com o resumo
das características do produto. Deve incluir, por esta ordem:

vii) a indicaçªo, se necessÆrio, de que existe o risco de
um síndroma de privaçªo;

a) No que respeita à identificaçªo do medicamento:
i) O nome do medicamento, seguido da dosagem e da
forma farmacŒutica (se for caso disso, para lactentes,
crianças, adultos). A denominaçªo comum deve
constar se o medicamento contiver apenas uma
œnica substância activa e o seu nome for um
nome de fantasia;

f) Uma chamada de atençªo para o prazo de validade
inscrito na embalagem, que inclua:

ii) A categoria fÆrmaco-terapŒutica ou o tipo de actividade, em termos facilmente compreensíveis para o
paciente;

ii) se for caso disso, precauçıes específicas relativas à
conservaçªo,

i) uma advertŒncia quanto aos perigos de nªo ser respeitado esse prazo,

iii) se for caso disso, uma advertŒncia contra certos
sinais visíveis de deterioraçªo,

b) As indicaçıes terapŒuticas;
c) A enumeraçªo das informaçıes necessÆrias antes da
tomada do medicamento:

iv) a composiçªo qualitativa completa (em substâncias
activas e excipientes), bem como a composiçªo
quantitativa em substâncias activas, utilizando as
designaçıes comuns, para cada apresentaçªo do medicamento,

i) contra-indicaçıes,
ii) precauçıes de utilizaçªo adequadas,

v) a forma farmacŒutica e o conteœdo em peso, volume ou unidade de administraçªo, para cada apresentaçªo do medicamento,

iii) interacçıes medicamentosas e outras (por exemplo:
Ælcool, tabaco, alimentos) susceptíveis de afectar a
acçªo do medicamento,

vi) o nome e endereço do titular da autorizaçªo de
introduçªo no mercado e, se for o caso, o nome
dos seus representantes designados nos Estados-Membros;

iv) advertŒncias especiais.
d) Uma descriçªo dos efeitos indesejÆveis que podem manifestar-se aquando da utilizaçªo normal do medicamento e, se necessÆrio, as medidas a tomar. O doente
deve ser expressamente convidado a comunicar ao seu
mØdico ou farmacŒutico qualquer efeito indesejÆvel nªo
descrito na bula;
e) As habituais instruçıes necessÆrias à sua boa utilizaçªo,
especialmente:

g) Se o medicamento tiver sido autorizado, ao abrigo do
disposto nos artigos 28.o a 39.o, sob diferentes nomes
nos Estados-Membros abrangidos, uma lista do nome
autorizado em cada Estado-Membro;
h) A data em que a bula foi revista pela œltima vez.

i) a posologia,
2.

A enumeraçªo prevista no n.o 1, alínea c), deve:

ii) o modo e, se necessÆrio, a via de administraçªo,
iii) a frequŒncia de administraçªo, especificando, se necessÆrio, o momento em que o medicamento pode
ou deve ser administrado,
e, se for caso disso, em funçªo da natureza do produto:
iv) a duraçªo do tratamento, quando deva ser limitada,

a) Ter em conta a situaçªo especial de certas categorias de
utilizadores (crianças, mulheres grÆvidas ou que estejam
a amamentar, idosos, pessoas com determinadas patologias específicas);
b) Mencionar, se for caso disso, os possíveis efeitos do
tratamento na capacidade de conduzir veículos ou de
manipular determinadas mÆquinas;
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c) Incluir uma lista dos excipientes cujo conhecimento seja
importante para uma utilizaçªo eficaz e segura do medicamento e que esteja prevista nas indicaçıes pormenorizadas publicadas por força do artigo 65.o;»
41. No n.o 4 do artigo 61.o, a expressªo «, se for caso disso,» Ø
suprimida.
42. No artigo 62.o, as palavras «para a educaçªo sanitÆria» sªo
substituídas pelas palavras «para o paciente».
43. O artigo 63.o Ø alterado da seguinte forma:
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45. O n.o 1 do artigo 69.o Ø alterado da seguinte forma:
a) O primeiro travessªo passa a ter a seguinte redacçªo:
« denominaçªo científica da ou das matØrias-primas,
seguida do grau de diluiçªo, utilizando os símbolos
da farmacopeia adoptada, de acordo com o n.o 5
do artigo 1.o; se o medicamento homeopÆtico for
composto de vÆrias matØrias-primas, a denominaçªo científica destas na rotulagem pode ser substituída por um nome de fantasia,».
b) O dØcimo segundo travessªo passa a ter a seguinte
redacçªo:

a) No n.o 1, Ø aditado o seguinte terceiro parÆgrafo:
«No caso de certos medicamentos órfªos, as mençıes
previstas no artigo 54.o podem, mediante pedido devidamente fundamentado, ser redigidas numa das línguas
oficiais da Comunidade.»

« aviso aconselhando o paciente a consultar o mØdico se os sintomas persistirem.»
46. No artigo 70.o, o n.o 2 Ø alterado da seguinte forma:
a) A alínea a) passa a ter a seguinte redacçªo:

b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. Sempre que o medicamento nªo se destinar a ser
fornecido ao paciente, as autoridades competentes podem prever a nªo obrigatoriedade de incluir determinadas mençıes na rotulagem e na bula de certos medicamentos e de redigir a bula na ou nas línguas oficiais do
Estado-Membro em que o medicamento Ø colocado no
mercado.»
44. O artigo 65.o passa a ter a seguinte redacçªo:

«a) Medicamentos sujeitos a receita mØdica com
emissªo renovÆvel ou nªo;».
b) A alínea c) passa a ter a seguinte redacçªo:
«c) Medicamentos sujeitos a receita mØdica, reservados
a certos meios especializados, ditos de receita mØdica restrita.»
47. O artigo 74.o passa a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 65.o

«Artigo 74.o

A Comissªo, após consulta dos Estados-Membros e das
partes interessadas, formularÆ e publicarÆ indicaçıes pormenorizadas relativas, nomeadamente:

Quando cheguem ao conhecimento das autoridades competentes elementos novos, estas devem reexaminar e, se for
caso disso, modificar a classificaçªo de um medicamento,
aplicando os critØrios enunciados no artigo 71.o»

a) à formulaçªo de certas advertŒncias especiais, no que
respeita a determinadas categorias de medicamentos,
b) às necessidades específicas de informaçıes relativas à
automedicaçªo,
c) à legibilidade das mençıes inscritas na rotulagem ou na
bula,
d) aos mØtodos de identificaçªo e autenticaçªo dos medicamentos,
e) à lista dos excipientes que devem constar da rotulagem
dos medicamentos, bem como ao modo de indicaçªo
dos referidos excipientes,
f) às modalidades harmonizadas de aplicaçªo do artigo
57.o».

48. O título do Título VII passa a ter a seguinte redacçªo:
«T˝TULO VII
Distribuiçªo de medicamentos»
49. O artigo 76.o Ø alterado da seguinte forma:
a) O parÆgrafo existente passa a n.o 1.
b) É inserido o seguinte n.o 2:
«2. No que se refere às actividades de distribuiçªo
por grosso e de armazenagem, o medicamento deve
ser objecto de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado emitida pela Comunidade, em conformidade com
o Regulamento (CEE) n.o 2309/93, ou por uma autoridade competente de um Estado-Membro, em conformidade com a presente directiva.».
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50. No artigo 80.o, o segundo travessªo da alínea e) passa a ter
a seguinte redacçªo:
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o produto que acompanha a autorizaçªo de introduçªo no
mercado, assim como a toda a informaçªo suplementar
com ele relacionada.

« nome do medicamento».
51. No artigo 82.o, o segundo travessªo do primeiro parÆgrafo
passa a ter a seguinte redacçªo:
« o nome e a apresentaçªo do medicamento.»
52. O artigo 84.o passa a ter a seguinte redacçªo:

A esse título e por derrogaçªo à proibiçªo mencionada na
alínea a) do n.o 1, os Estados-Membros autorizarªo a comunicaçªo de informaçıes relativas a certos medicamentos
autorizados no âmbito das afecçıes que a seguir se mencionam, a fim de corresponder à expectativa expressa pelos
grupos de pacientes.
Esta comunicaçªo de informaçıes efectuar-se-Æ nas seguintes condiçıes:

«Artigo 84.o
A Comissªo publicarÆ directrizes relativas às boas prÆticas
de distribuiçªo. Para o efeito, consultarÆ o ComitØ e o
ComitØ FarmacŒutico instituído pela Decisªo 75/320/CEE
do Conselho (*)
___________
(*) JO L 147 de 9.6.1975, p. 23.».
53. O artigo 86.o Ø alterado da seguinte forma:
a) No n.o 1, a frase liminar passa a ter a seguinte redacçªo:
«Para efeitos do presente título, entende-se por publicidade dos medicamentos: qualquer acçªo de informaçªo, de prospecçªo ou de incentivo destinada a promover a prescriçªo, o fornecimento, a venda, o consumo ou o conhecimento da disponibilidade de medicamentos; abrange em especial:».

a) Esses medicamentos sªo autorizados e prescritos no
quadro das seguintes afecçıes:
 síndroma de imunodeficiŒncia adquirida,
 asma e afecçıes broncopulmonares crónicas,
 diabetes.
b) O conteœdo da informaçªo comunicada deve estar em
conformidade com os princípios estabelecidos pelo presente título.
c) A aplicaçªo do presente nœmero estarÆ dependente da
instituiçªo, a nível dos Estados-Membros, de procedimentos de autocontrolo pela indœstria farmacŒutica.

b) No n.o 2, o quarto travessªo passa a ter a seguinte
redacçªo:

d) A informaçªo e a sua comunicaçªo devem estar em
conformidade com princípios de boa prÆtica adoptados,
após consulta das partes interessadas, segundo o processo referido no n.o 2 do artigo 121.o

« as informaçıes relativas à saœde humana ou a
doenças humanas, desde que nªo façam referŒncia,
ainda que indirecta, a um medicamento, sem prejuízo do n.o 2 do artigo 88.o»

e) Para assegurar o controlo da aplicaçªo dos princípios de
boas prÆticas atrÆs mencionados:

54. O artigo 88.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 88.o
1.
Os Estados-Membros proibem a publicidade junto do
pœblico em geral dos medicamentos que:
a) Só possam ser fornecidos mediante receita mØdica, nos
termos do Título VI;

 a informaçªo suplementar relativa aos produtos farmacŒuticos serÆ comunicada à AgŒncia; se a AgŒncia nªo se pronunciar no prazo de trinta dias após
esta comunicaçªo, a informaçªo serÆ considerada
aceite;
 a AgŒncia assegurarÆ a coordenaçªo do controlo da
informaçªo relativa aos produtos farmacŒuticos autorizados em conformidade com o disposto na presente directiva, especialmente atravØs da criaçªo de
um banco de dados;

b) Contenham psicotrópicos ou estupefacientes, nos termos das convençıes internacionais como a Convençªo
das Naçıes Unidas de 1961 e 1971.

 anualmente, a AgŒncia prepararÆ um relatório sobre
a aplicaçªo destes princípios de boas prÆticas.

2.
A comunicaçªo de informaçıes relativas a certos medicamentos Ø autorizada sob condiçıes estritas de interesse
dos pacientes, para responder a necessidades legítimas destes œltimos. Esta disposiçªo Ø aplicÆvel à informaçªo sobre

f) A aplicaçªo do presente nœmero serÆ objecto de uma
avaliaçªo e de um relatório pormenorizado o mais tardar em [data]. A Comissªo proporÆ todas as alteraçıes
necessÆrias para melhorar esta aplicaçªo.
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3.
Podem ser objecto de publicidade junto do pœblico
em geral os medicamentos que, dada a sua composiçªo e
finalidade, sejam previstos e concebidos para serem utilizados sem intervençªo mØdica para efeitos de diagnóstico,
prescriçªo ou vigilância do tratamento, e se necessÆrio com
o conselho do farmacŒutico.
4.
Os Estados-Membros podem proibir no seu território
a publicidade junto do pœblico em geral dos medicamentos
reembolsÆveis.
5.
A proibiçªo referida no n.o 1 nªo se aplica às campanhas de vacinaçªo efectuadas pela indœstria e aprovadas
pelas autoridades competentes dos Estados-Membros.
6.
A proibiçªo a que se refere o n.o 1 aplica-se sem
prejuízo do disposto no artigo 14.o da Directiva
89/552/CEE.
7.
Os Estados-Membros proibem a distribuiçªo directa
de medicamentos ao pœblico, para efeitos de promoçªo
pela indœstria.»
55. O artigo 89.o Ø alterado da seguinte forma:
a) O primeiro travessªo da alínea b) do n.o 1 passa a ter a
seguinte redacçªo:
« o nome do medicamento, bem como a denominaçªo comum, caso o medicamento contenha apenas uma substância activa,».
b) O n.o 2 passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Os Estados-Membros podem prever que a publicidade de um medicamento junto do pœblico pode, em
derrogaçªo do n.o 1, incluir apenas o nome do medicamento, quando se destine exclusivamente a recordar
esse nome».
56. O artigo

90.o

Ø alterado da seguinte forma:

a) A alínea c) passa a ter a seguinte redacçªo:
«c) Sugira que o estado de saœde da pessoa pode ser
imediatamente melhorado atravØs da utilizaçªo do
medicamento;»
b) Na alínea d), a expressªo «no n.o 4 do artigo 88.o» Ø
substituída pela expressªo «no n.o 5 do artigo 88.o»
c) A alínea l) Ø suprimida.
57. No artigo 91.o, o n.o 2 passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.
Os Estados-Membros podem prever que a publicidade de um medicamento junto das pessoas habilitadas
para o receitar ou fornecer pode, em derrogaçªo do n.o 1,
incluir apenas o nome do medicamento, quando se destine
exclusivamente a recordar esse nome.».
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58. No artigo 96.o, a alínea d) do n.o 1 passa a ter a seguinte
redacçªo:
«d) As amostras nªo devem ser maiores que a mais pequena das embalagens comercializadas;»
59. No artigo 98.o, Ø aditado o seguinte n.o 3:
«3.
Os Estados-Membros autorizarªo as actividades de
co-promoçªo de um mesmo medicamento pelo titular da
autorizaçªo de introduçªo no mercado e uma ou mais
empresas designadas por este œltimo.»
60. O artigo 100.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 100.o
A publicidade dos medicamentos homeopÆticos referidos
no n.o 1 do artigo 14.o estÆ sujeita às disposiçıes do
presente título, com excepçªo do n.o 1 do artigo 87.o
No entanto, na publicidade desses medicamentos, só se
podem utilizar as informaçıes constantes do n.o 1 do
artigo 69.o»
61. No artigo 101.o, o segundo parÆgrafo passa a ter a seguinte
redacçªo:
«Os Estados-Membros podem impor exigŒncias específicas
aos mØdicos e outros profissionais de saœde no que respeita à comunicaçªo de suspeitas de efeitos indesejÆveis
graves ou inesperados.»
62. O artigo 102.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 102.o
A fim de garantir a adopçªo de decisıes regulamentares
adequadas e harmonizadas relativamente aos medicamentos autorizados na Comunidade, face às informaçıes obtidas sobre suspeitas de efeitos indesejÆveis dos medicamentos em condiçıes normais de utilizaçªo, os Estados-Membros devem criar um sistema de farmacovigilância. A este
sistema incumbirÆ recolher informaçıes œteis para a fiscalizaçªo dos medicamentos, nomeadamente sobre os seus
efeitos indesejÆveis no ser humano, e proceder à avaliaçªo
científica dessas informaçıes.
Os Estados-Membros velam por que as informaçıes apropriadas recolhidas com a ajuda desse sistema sejam comunicadas aos outros Estados-Membros e à AgŒncia. Estas
informaçıes serªo registadas no banco de dados referido
na alínea j) do segundo parÆgrafo do artigo 51.o do Regulamento (CEE) n.o 2309/93 e poderªo ser consultadas a
qualquer momento por todos os Estados-Membros.
Este sistema terÆ igualmente em conta eventuais informaçıes sobre a utilizaçªo indevida e abusiva dos medicamentos com possível impacto na avaliaçªo dos respectivos riscos e benefícios.»
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63. No artigo 103.o, a frase liminar do segundo parÆgrafo Ø
modificada do seguinte modo:
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ou a uma autoridade competente que aja na qualidade de
Estado-Membro de referŒncia. O Estado-Membro de referŒncia deve assumir a responsabilidade da anÆlise e do
acompanhamento dos referidos efeitos indesejÆveis.

«Esta pessoa qualificada deve residir na Comunidade e Ø
responsÆvel pelas seguintes tarefas:»
64. Os artigos 104.o a 107.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 104.o
1.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
deve manter registos pormenorizados de todas as suspeitas
de efeitos indesejÆveis ocorridos quer na Comunidade quer
em países terceiros.
Salvo em caso de circunstâncias excepcionais, esses efeitos
sªo comunicados sob forma de relatório por via electrónica e em conformidade com as directrizes mencionadas
no n.o 1 do artigo 106.o
2.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
deve registar e comunicar de imediato, o mais tardar atØ 15
dias a contar da recepçªo da informaçªo, à autoridade
competente do Estado-Membro em cujo território o incidente tenha ocorrido, todas as suspeitas de efeitos indesejÆveis graves que lhe sejam comunicadas por profissionais
de saœde.
3.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
deve registar e comunicar prontamente, o mais tardar atØ
15 dias a contar da recepçªo da informaçªo, à autoridade
competente do Estado-Membro em cujo território o incidente tenha ocorrido, todas as outras suspeitas de efeitos
indesejÆveis graves, que preencham os critØrios de comunicaçªo de acordo com as directrizes referidas no n.o 1 do
artigo 106.o, de que deva, razoavelmente, ter conhecimento.

6.
A menos que tenham sido estabelecidos outros requisitos, quer como condiçªo para a concessªo da autorizaçªo, quer subsequentemente, tal como indicado nas directrizes referidas no n.o 1 do artigo 106.o, a comunicaçªo
de quaisquer efeitos indesejÆveis deve ser feita à autoridade
competente, sob a forma de relatório periódico actualizado
de segurança, quer imediatamente, mediante pedido, quer
periodicamente, semestralmente nos primeiros dois anos
após a autorizaçªo, anualmente nos dois anos subsequentes e em seguida de trŒs em trŒs anos. Dos relatórios
periódicos actualizados de segurança deve constar uma
avaliaçªo científica dos riscos e benefícios do medicamento.
7.
Após a concessªo da autorizaçªo de introduçªo no
mercado, o respectivo titular pode requerer a alteraçªo da
periodicidade referida no n.o 6, em conformidade com o
processo previsto pelo Regulamento (CE) n.o 541/95 da
Comissªo (*).
___________
(*) JO L 55 de 11.3.1995, p. 7.
Artigo 105.o
1.
A AgŒncia, em colaboraçªo com os Estados-Membros
e a Comissªo, cria uma rede informÆtica para facilitar o
intercâmbio de informaçıes de farmacovigilância relativas
aos medicamentos introduzidos no mercado comunitÆrio,
com o objectivo de permitir que as autoridades competentes partilhem a informaçªo ao mesmo tempo.
2.
AtravØs do recurso à rede prevista no n.o 1, os Estados-Membros devem assegurar que a comunicaçªo de suspeitas de efeitos indesejÆveis graves nos respectivos territórios seja de imediato feita à AgŒncia e aos outros Estados-Membros o mais tardar 15 dias após a comunicaçªo.

4.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
deve velar por que todas as suspeitas de efeitos indesejÆveis
graves e inesperados que ocorram no território de um país
terceiro sejam comunicadas de imediato, o mais tardar atØ
15 dias a contar da recepçªo da informaçªo, em conformidade com as directrizes referidas no n.o 1 do artigo
106.o, a fim de que a AgŒncia e as autoridades competentes dos Estados-Membros em que o medicamento estÆ autorizado delas possam ter conhecimento.

3.
Os Estados-Membros devem assegurar que a comunicaçªo de suspeitas de efeitos indesejÆveis graves nos respectivos territórios seja de imediato enviada ao titular da
autorizaçªo de introduçªo no mercado, o mais tardar 15
dias após a comunicaçªo.

5.
Por derrogaçªo aos n.os 2, 3 e 4, no que respeita aos
medicamentos abrangidos pela Directiva 87/22/CEE, aos
medicamentos que tenham beneficiado de um processo
previsto nos artigos 28.o e 29.o da presente directiva ou
aos medicamentos objecto de processos previstos nos artigos 32.o, 33.o e 34.o da presente directiva, o titular da
autorizaçªo de introduçªo no mercado deve igualmente
assegurar que todas as suspeitas de efeitos indesejÆveis
graves ocorridos na Comunidade sejam comunicadas por
forma a serem acessíveis ao Estado-Membro de referŒncia

1.
Para facilitar o intercâmbio de informaçıes relativas à
farmacovigilância a nível da Comunidade, a Comissªo, depois de consultar a AgŒncia, os Estados-Membros e as
partes interessadas, elaborarÆ directrizes sobre a recolha,
verificaçªo e apresentaçªo dos relatórios sobre os efeitos
indesejÆveis, incluindo sobre os requisitos tØcnicos de intercâmbio electrónico de informaçıes relativas à farmacovigilância em conformidade com os formatos internacionalmente aprovados, e publicarÆ uma referŒncia a uma
terminologia mØdica internacionalmente aceite.

Artigo 106.o
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De acordo com as directrizes, os titulares de autorizaçıes
de introduçªo no mercado devem utilizar a terminologia
mØdica internacionalmente aceite para o envio dos relatórios sobre os efeitos indesejÆveis.
Estas directrizes serªo publicadas no volume 9 das Regras
que regem os produtos farmacŒuticos na Comunidade Europeia e
terªo em conta os trabalhos de harmonizaçªo internacional
no domínio da farmacovigilância.
2.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado e
as autoridades competentes devem reportar-se às directrizes referidas no n.o 1 no que respeita à interpretaçªo das
definiçıes previstas nos n.os 11 a 16 do artigo 1.o e dos
princípios constantes do presente título.
Artigo 107.o
1.
Caso, na sequŒncia da avaliaçªo de dados de farmacovigilância, um Estado-Membro considere que a autorizaçªo de introduçªo no mercado deve ser suspensa, revogada ou alterada de acordo com as directrizes referidas no
n.o 1 do artigo 106.o, deve informar imediatamente do
facto a AgŒncia, os restantes Estados-Membros e o titular
da autorizaçªo de introduçªo no mercado.
2.
Em caso de necessidade de uma acçªo urgente para
protecçªo da saœde pœblica, o Estado-Membro em causa
pode suspender a autorizaçªo de introduçªo de um medicamento no mercado, desde que notifique a AgŒncia, a
Comissªo e os restantes Estados-Membros, o mais tardar
no dia œtil seguinte.
Quando a AgŒncia Ø informada em conformidade com o
n.o 1 ou com o primeiro parÆgrafo do presente n.o 2, o
ComitØ deve emitir o seu parecer num prazo a determinar
em funçªo da urgŒncia da questªo.
Com base nesse parecer, a Comissªo pode pedir aos Estados-Membros em que o medicamento esteja comercializado que tomem imediatamente medidas provisórias.

C 75 E/231

de que sªo respeitadas as prescriçıes legais relativas aos
medicamentos.
A autoridade competente pode proceder a inspecçıes
junto dos fabricantes de substâncias activas utilizadas
como matØrias-primas no fabrico dos medicamentos,
ou das instalaçıes dos titulares de autorizaçıes de introduçªo no mercado, se considerar que existem motivos graves para supor que os princípios e as linhas
directrizes de boas prÆticas de fabrico referidas no artigo 47.o nªo sªo respeitados. Estas inspecçıes podem
igualmente ter lugar a pedido de um Estado-Membro,
da Comissªo ou da AgŒncia.
A fim de verificar a conformidade dos dados apresentados com vista à obtençªo do certificado de conformidade com as monografias da Farmacopeia Europeia, o
órgªo de harmonizaçªo das nomenclaturas e normas de
qualidade na acepçªo da Convençªo relativa à elaboraçªo de uma Farmacopeia Europeia (*) (Direcçªo Europeia da Qualidade dos Medicamentos) poderÆ dirigir-se
à Comissªo ou à AgŒncia para pedir uma inspecçªo, se
a matØria-prima em causa for objecto de uma monografia da Farmacopeia Europeia.
A autoridade competente do Estado-Membro interessado pode proceder a uma inspecçªo de um fabricante
de matØrias-primas a pedido específico do próprio fabricante.
As inspecçıes serªo efectuadas por agentes da autoridade competente que devem estar habilitados a:
a) Proceder à inspecçªo dos estabelecimentos de fabrico
de medicamentos ou de substâncias activas utilizadas
como matØrias-primas no fabrico dos medicamentos
e dos estabelecimentos de comØrcio, assim como dos
laboratórios encarregados pelo titular da autorizaçªo
de fabrico de efectuar controlos nos termos do artigo 20.o;
b) Colher amostras;

As medidas finais sªo adoptadas em conformidade com o
procedimento referido no n.o 3 do artigo 121.o, no caso de
o projecto de decisªo ser conforme com o parecer da
AgŒncia.
As medidas finais sªo adoptadas em conformidade com o
procedimento referido no n.o 4 do artigo 121.o, no caso de
o projecto de decisªo nªo ser conforme com o parecer da
AgŒncia.»
65. O artigo 111.o Ø alterado da seguinte forma:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A autoridade competente do Estado-Membro em
causa certificar-se-Æ, por meio de inspecçıes repetidas,

c) Examinar todos os documentos que se reportem ao
objecto das inspecçıes, com reserva das disposiçıes
em vigor nos Estados-Membros a 21 de Maio de
1975, que limitem esta faculdade no que respeita à
descriçªo do modo de preparaçªo;
d) Inspeccionar as instalaçıes dos titulares de autorizaçıes de introduçªo no mercado ou de qualquer empresa encarregada pelo titular de autorizaçªo de introduçªo no mercado de realizar as actividades descritas no Título IX e, em especial, nos seus artigos
103.o e 104.o
___________
(*) JO L 158 de 25.6.1994, p. 19.»
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b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. Após cada uma das inspecçıes mencionadas no
n.o 1, os agentes da autoridade competente apresentarªo
um relatório sobre a observância, por parte do fabricante, dos princípios e das directrizes de boas prÆticas
de fabrico referidos no artigo 47.o, ou, se for o caso, dos
requisitos prescritos nos artigos 101.o a 108.o O teor
desses relatórios serÆ comunicado ao fabricante ou ao
titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado que
for objecto da inspecçªo.»
c) Sªo inseridos os seguintes n.os 4 a 7:
«4. Sem prejuízo de eventuais acordos celebrados entre a Comunidade e um país terceiro, um Estado-Membro, a Comissªo ou a AgŒncia poderÆ solicitar a um
fabricante estabelecido num país terceiro que se submeta a uma inspecçªo nos termos do n.o 1.
5. No prazo de 90 dias após uma inspecçªo nos
termos do n.o 1, serÆ emitido um certificado de boas
prÆticas de fabrico destinado ao fabricante, se a inspecçªo chegar à conclusªo de que ele respeita os princípios e directrizes de boas prÆticas de fabrico previstos
pela legislaçªo comunitÆria.
Se as inspecçıes forem realizadas no âmbito do procedimento de certificaçªo com as monografias da Farmacopeia Europeia, serÆ elaborado um certificado.
6. Os Estados-Membros fazem constar os certificados
de boas prÆticas de fabrico que emitirem de um registo
comunitÆrio mantido pela AgŒncia, em nome da Comunidade.
7. Se, após a inspecçªo referida no n.o 1, se chegar à
conclusªo de que o fabricante nªo respeita os princípios
e directrizes de boas prÆticas de fabrico previstos pela
legislaçªo comunitÆria, esta informaçªo constarÆ do registo comunitÆrio mencionado no n.o 6.»
66. O artigo 116.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 116.o
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do processo, por força do artigo 8.o e dos artigos 10.o a
11.o, estªo erradas ou nªo foram alteradas nos termos do
artigo 23.o, ou quando os controlos previstos no artigo
112.o nªo foram efectuados.»
67. O n.o 1 do artigo 117.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
Sem prejuízo das medidas previstas no artigo 116.o,
os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias
para que o fornecimento do medicamento seja proibido e
o medicamento seja retirado do mercado quando se considere que:
a) o medicamento Ø nocivo em condiçıes normais de
utilizaçªo, ou
b) falta o efeito terapŒutico do medicamento, ou
c) a relaçªo benefício/risco nªo Ø favorÆvel nas condiçıes
de utilizaçªo autorizadas, ou
d) o medicamento nªo tem a composiçªo qualitativa e
quantitativa declarada, ou
e) os controlos do medicamento e/ou dos componentes e
produtos intermØdios do fabrico nªo foram efectuados
ou outra exigŒncia ou obrigaçªo relativa à concessªo da
autorizaçªo de fabrico nªo foi respeitada.»
68. O artigo 119.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 119.o
O disposto no presente título Ø aplicÆvel aos medicamentos
homeopÆticos.»
69. Os artigos 121.o e 122.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 121.o
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ Permanente dos
Medicamentos para Uso Humano na adaptaçªo ao progresso tØcnico das directivas destinadas a eliminar os entraves tØcnicos ao comØrcio no sector dos medicamentos, a
seguir denominado ComitØ Permanente, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido por um
representante da Comissªo.

As autoridades competentes dos Estados-Membros suspenderªo ou revogarªo a autorizaçªo de introduçªo no mercado quando se considerar que o medicamento Ø nocivo
nas condiçıes normais de utilizaçªo, que falta o efeito
terapŒutico, que a relaçªo benefício/risco nªo Ø favorÆvel
nas condiçıes de utilizaçªo autorizadas ou, por fim, que o
medicamento nªo tem a composiçªo quantitativa e qualitativa declarada. O efeito terapŒutico falta quando se apurar que o medicamento nªo permite obter resultados terapŒuticos.

2.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø
aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, de acordo com o disposto nos seus artigos 7.o e 8.o

A autorizaçªo serÆ igualmente suspensa ou revogada
quando se reconheça que as informaçıes que constam

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

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø
aplicÆvel o procedimento consultivo previsto no artigo
3.o da Decisªo 1999/468/CE, de acordo com o disposto
nos seus artigos 7.o e 8.o.
4.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø
aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, de acordo com o disposto nos
seus artigos 7.o e 8.o.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.
5.
O ComitØ Permanente estabelecerÆ o seu regulamento interno.
Artigo 122.o
1.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas necessÆrias para que as autoridades competentes em causa
transmitam entre si as informaçıes apropriadas para garantir o respeito pelas exigŒncias fixadas para as autorizaçıes referidas no artigo 40.o, para os certificados referidos
no n.o 5 do artigo 111.o, ou para a autorizaçªo de introduçªo no mercado.
2.
Mediante pedido fundamentado, os Estados-Membros
comunicarªo imediatamente os relatórios referidos no n.o 3
do artigo 111.o às autoridades competentes de outro Estado-Membro.
n.o

1 do
3.
As conclusıes da inspecçªo referida no
artigo 111.o, realizada pelo serviço de inspecçªo do Estado-Membro interessado, serªo vÆlidas em toda a Comunidade.
No entanto, em circunstâncias excepcionais, se um Estado-Membro nªo puder, por razıes ligadas à saœde pœblica,

C 75 E/233

aceitar as conclusıes da inspecçªo referida no n.o 1 do
artigo 111.o, informarÆ de imediato a Comissªo e a AgŒncia.
Ao tomar conhecimento dessas dificuldades, a Comissªo
pode, após consulta dos Estados-Membros envolvidos, solicitar ao inspector que tiver procedido à primeira inspecçªo que realize uma nova inspecçªo; este inspector
pode ser acompanhado por dois outros inspectores de
Estados-Membros que nªo partilhem a divergŒncia de parecer.»

Artigo 2.o
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar em [data]. Do facto
informarªo imediatamente a Comissªo.
Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposiçıes, estas
devem incluir uma referŒncia à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referŒncia aquando da publicaçªo oficial. As
modalidades dessa referŒncia serªo adoptadas pelos Estados-Membros.

Artigo 3.o
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Artigo 4.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 2001/82/CE que
estabelece um código comunitÆrio relativo aos medicamentos veterinÆrios
(2002/C 75 E/14)
COM(2001) 404 final  2001/0254(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 26 de Novembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente os artigos 95.o e 152.o, n.o 4, alínea b),
Tendo em conta a proposta da Comissªo,

(5) O Regulamento (CEE) n.o 2309/93 do Conselho, de 22 de
Julho de 1993, que estabelece procedimentos comunitÆrios de autorizaçªo e fiscalizaçªo de medicamentos de uso
humano e veterinÆrio e institui uma AgŒncia Europeia de
Avaliaçªo dos Medicamentos (1), prevŒ no seu artigo 71.o,
que num prazo de seis anos a contar da sua entrada em
vigor, a Comissªo publicarÆ um relatório geral sobre a
experiŒncia adquirida com a aplicaçªo dos procedimentos
previstos, nomeadamente, no regulamento mencionado e
noutras disposiçıes da legislaçªo comunitÆria.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico 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 Directiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Outubro de 2001, que estabelece
um código comunitÆrio relativo aos medicamentos veterinÆrios codificou e reuniu num texto œnico, por uma
questªo de clareza e de lógica, a legislaçªo comunitÆria
relativa aos medicamentos veterinÆrios.
(2) A legislaçªo comunitÆria constitui uma etapa importante
para atingir o objectivo da livre circulaçªo dos medicamentos veterinÆrios e da eliminaçªo dos obstÆculos ao
comØrcio neste domínio. Contudo, sªo necessÆrias novas
medidas, tendo em conta a experiŒncia adquirida, nomeadamente, no âmbito do ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios, a fim de eliminar os obstÆculos à livre circulaçªo
que ainda subsistem.
(3) É, pois, necessÆrio aproximar as disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas nacionais, que apresentem diferenças relativamente aos princípios essenciais, a
fim de promover o funcionamento do mercado interno.
(4) Toda a regulamentaçªo em matØria de produçªo e de
distribuiçªo de medicamentos veterinÆrios deve ter como
objectivo principal a protecçªo da saœde pœblica. A legislaçªo relativa à autorizaçªo de introduçªo no mercado de
medicamentos veterinÆrios e os critØrios de concessªo
dessa autorizaçªo visam o reforço da protecçªo da saœde
pœblica, nos termos da alínea b) do n.o 4 do artigo 152.o
do Tratado, tal como introduzido pelo Tratado de Amsterdªo. Todavia, o referido objectivo deve ser atingido por
meios que nªo prejudiquem o desenvolvimento da indœstria e o comØrcio de medicamentos na Comunidade.

(6) À luz do relatório da Comissªo sobre a experiŒncia adquirida revelou-se necessÆrio melhorar o funcionamento
dos procedimentos de autorizaçªo de introduçªo de medicamentos no mercado comunitÆrio.
(7) É necessÆrio, devido, nomeadamente, aos progressos científicos e tØcnicos no domínio da saœde animal, clarificar as
definiçıes e o âmbito de aplicaçªo da Directiva
2001/82/CE, de forma a garantir um nível elevado de
exigŒncias de qualidade, segurança e eficÆcia dos medicamentos veterinÆrios. Para ter em conta, por um lado, a
emergŒncia das novas terapŒuticas e, por outro, o nœmero
crescente de produtos ditos «de fronteira» entre o sector
dos medicamentos e os outros sectores, hÆ que alterar a
definiçªo de medicamento, de modo a evitar que subsistam quaisquer dœvidas relativamente à legislaçªo aplicÆvel
quando um produto corresponda integralmente à definiçªo de medicamento mas possa tambØm ser abrangido
pela definiçªo de outros produtos regulamentados. Por
conseguinte, consideradas as características da legislaçªo
farmacŒutica, Ø necessÆrio prever a sua aplicaçªo. É igualmente oportuno, nesta ocasiªo, melhorar a coerŒncia da
terminologia relativa à legislaçªo farmacŒutica.
(8) O sector dos medicamentos veterinÆrios Ø caracterizado
por certas especificidades particulares. Os medicamentos
veterinÆrios para animais destinados à produçªo de alimentos só podem ser autorizados em condiçıes que garantam a inocuidade dos referidos produtos alimentares
para o consumidor, no que diz respeito a eventuais resíduos de medicamentos.
(9) Os custos de investigaçªo e de desenvolvimento necessÆrios para satisfazer as exigŒncias crescentes em matØria de
qualidade, segurança e eficÆcia dos medicamentos veterinÆrios conduzem a uma reduçªo progressiva do leque
terapŒutico autorizado destinado a espØcies e indicaçıes
terapŒuticas que representem segmentos de mercado restritos.
(1) JO L 214 de 24.8.1993, p. 1; Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 649/98 da Comissªo (JO L 88 de 24.3.1998, p. 7).
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(10) Por conseguinte, Ø conveniente adaptar as disposiçıes da
Directiva 2001/82/CE às especificidades deste sector, em
particular para responder às necessidades de saœde e bem-estar dos animais destinados à produçªo de alimentos, de
modo a garantir um nível elevado de protecçªo dos consumidores num contexto suficientemente interessante, do
ponto de vista económico, para a indœstria dos medicamentos veterinÆrios.

(11) Em certas circunstâncias, designadamente no caso de novos tipos de animais de companhia, a necessidade de uma
autorizaçªo de introduçªo no mercado de um medicamento veterinÆrio nos termos das disposiçıes comunitÆrias nªo parece justificar-se. Para alØm disso, a ausŒncia de
autorizaçªo de introduçªo no mercado de um medicamento imunológico a nível comunitÆrio nªo deve constituir um obstÆculo aos movimentos internacionais de
certos animais vivos sujeitos a medidas sanitÆrias obrigatórias específicas. É igualmente necessÆrio adaptar as disposiçıes relativas à autorizaçªo ou à utilizaçªo dos medicamentos mencionados, de modo a ter em conta as medidas de luta contra certas doenças infecciosas dos animais, a nível comunitÆrio.

(12) A avaliaçªo da aplicaçªo dos procedimentos de autorizaçªo de introduçªo no mercado demonstrou a necessidade de rever, em particular, o procedimento de reconhecimento mœtuo, a fim de reforçar a possibilidade de cooperaçªo entre os Estados-Membros. É necessÆrio formalizar este processo de cooperaçªo, atravØs da instituiçªo do
grupo de coordenaçªo deste procedimento, e definir o seu
funcionamento, a fim de regular os diferendos, no contexto de um procedimento descentralizado revisto.

(13) Excepto em circunstâncias particulares, deve ser concedida
uma autorizaçªo de introduçªo no mercado sem limite de
duraçªo, articulada com procedimentos reforçados de monitorizaçªo dos produtos efectivamente comercializados.

(14) É indispensÆvel, no sector veterinÆrio, caso nªo exista um
medicamento autorizado para uma espØcie ou uma determinada doença, facilitar a utilizaçªo de outros produtos
existentes. Contudo, tal nªo deverÆ acarretar qualquer prejuízo para a saœde dos consumidores, no caso dos medicamentos que devam ser administrados a animais destinados à produçªo de alimentos.

(15) É tambØm necessÆrio despertar o interesse da indœstria
farmacŒutica veterinÆria para certos segmentos do mercado, de modo a encorajar o desenvolvimento de novos
medicamentos veterinÆrios. Assim, Ø conveniente harmonizar o período de protecçªo administrativa dos dados, no
que diz respeito aos genØricos, e alargar o referido período de protecçªo em determinadas condiçıes.
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(16) É conveniente, igualmente, clarificar as obrigaçıes e a
partilha de responsabilidades entre o requerente ou o titular de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado de
um medicamento veterinÆrio e as autoridades competentes encarregadas de vigiar a qualidade dos produtos alimentares, nomeadamente atravØs do respeito pelas disposiçıes relativas à utilizaçªo dos referidos medicamentos.
AlØm disso, para facilitar a realizaçªo dos ensaios de medicamentos novos, garantindo simultaneamente um nível
elevado de protecçªo dos consumidores, terªo que ser
fixados períodos de espera suficientemente longos, no
caso dos produtos alimentares eventualmente produzidos
a partir dos animais que participem nos ensaios mencionados.

(17) Sem prejuízo das disposiçıes destinadas a garantir a protecçªo do consumidor, as particularidades dos medicamentos veterinÆrios homeopÆticos e, nomeadamente, da
sua utilizaçªo na produçªo biológica, devem ser tidas em
conta atravØs da instituiçªo de um procedimento de registo simplificado, em condiçıes previamente definidas.

(18) É conveniente igualmente, tanto para completar a informaçªo do consumidor como para melhorar a sua protecçªo, no caso dos animais destinados à produçªo de
alimentos, reforçar as disposiçıes relativas à rotulagem e
à literatura dos medicamentos veterinÆrios. AlØm disso, a
exigŒncia de uma receita veterinÆria como condiçªo prØvia para a distribuiçªo de um medicamento veterinÆrio
deve ser alargada a todos os medicamentos para animais
destinados à produçªo de alimentos. Em contrapartida, as
medidas administrativas relativas à distribuiçªo de medicamentos destinados a animais de companhia devem ser
simplificadas.

(19) Deve garantir-se a qualidade dos medicamentos veterinÆrios fabricados ou disponíveis na Comunidade, exigindo
para o efeito que as substâncias activas presentes na sua
composiçªo observem os princípios relativos às boas prÆticas de fabrico destes medicamentos. É necessÆrio reforçar
as disposiçıes comunitÆrias relativas às inspecçıes e instituir um registo comunitÆrio com os resultados das inspecçıes mencionadas. AlØm disso, Ø conveniente rever as
medidas relativas à aprovaçªo oficial dos lotes de certos
medicamentos imunológicos, tendo em conta a melhoria
do sistema geral de monitorizaçªo da qualidade dos medicamentos e os progressos tØcnicos e científicos, a fim de
tornar o reconhecimento mœtuo plenamente eficaz.

(20) É conveniente melhorar a eficÆcia e a segurança dos medicamentos veterinÆrios no mercado, atravØs do reforço
das medidas de farmacovigilância, tendo em conta, nomeadamente, que a validade de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado jÆ nªo deve estar obrigatoriamente
limitada a cinco anos. É necessÆrio aumentar a frequŒncia
dos relatórios periódicos actualizados, dispor de uma rede
de intercâmbio de dados electrónicos operacional, e permitir, caso aplicÆvel, que as autoridades competentes tomem medidas de urgŒncia provisórias.
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(21) Dado que a maior parte das medidas necessÆrias para a
aplicaçªo da presente directiva sªo medidas de carÆcter
individual, convØm recorrer ao procedimento de consulta
previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (1) ou ao procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o daquela directiva. Para as medidas de carÆcter
geral nos termos do artigo 2.o daquela decisªo, convØm
que estas medidas sejam aprovadas nos termos do procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE.
(22) Por conseguinte,
2001/82/CE,

Ø

necessÆrio

alterar

a

Directiva

26.3.2002

des superiores aos limites mÆximos de resíduos de
substâncias activas estabelecidos nos termos dos
Anexo I ou III do Regulamento (CEE) n.o 2377/90.
10. Reacçªo adversa:
qualquer reacçªo nociva e involuntÆria a um medicamento veterinÆrio que ocorra com doses geralmente utilizadas no animal na profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doenças ou no restauro, na
correcçªo ou na modificaçªo de funçıes fisiológicas».
e) Sªo aditados os pontos 20. a 27.:
«20. Receita veterinÆria:

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
A Directiva 2001/82/CE sofre as seguintes alteraçıes:
1. A primeira citaçªo passa a ter a seguinte redacçªo:
«Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, nomeadamente os artigos 95.o e 152.o, n.o 4,
alínea b),»
2. O artigo 1.o Ø alterado da seguinte forma:
a) O ponto 1) Ø suprimido.
b) O ponto 2) passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Medicamento veterinÆrio:
a) Toda a substância ou composiçªo apresentada
como possuindo propriedades curativas ou preventivas relativas a doenças em animais;
b) Toda a substância ou composiçªo que possa ser
utilizada no animal com vista a estabelecer um
diagnóstico mØdico ou a restaurar, corrigir ou
modificar as funçıes fisiológicas no animal.»

qualquer receita de medicamentos veterinÆrios
prescrita por um profissional qualificado para o
efeito.
21. Nome do medicamento veterinÆrio:
nome, que pode ser um nome comercial que nªo
possa confundir-se com a denominaçªo comum,
ou uma denominaçªo comum ou científica acompanhada de uma marca ou do nome do titular da
autorizaçªo de introduçªo no mercado.
22. Denominaçªo comum:
denominaçªo comum internacional recomendada
pela Organizaçªo Mundial de Saœde ou, na ausŒncia desta, a denominaçªo comum usual.
23. Dosagem do medicamento:
teor de substâncias activas, expresso em quantidade
por unidade de dose, por unidade de volume ou de
massa, em funçªo da apresentaçªo.
24. Acondicionamento primÆrio:
recipiente ou qualquer outra forma de acondicionamento que se encontre em contacto directo com
o medicamento.

c) O ponto 3) Ø suprimido.
25. Embalagem exterior:
d) Os pontos 9) e 10) passam a ter a seguinte redacçªo:
«9. Período de espera:
período necessÆrio entre a œltima administraçªo do
medicamento veterinÆrio ao animal, em condiçıes
habituais de utilizaçªo e de acordo com as boas
prÆticas veterinÆrias, e a produçªo de alimentos
provenientes desse animal, a fim de proteger a
saœde pœblica, garantindo que os referidos produtos
alimentares nªo contenham resíduos em quantida(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

embalagem na qual Ø colocado o acondicionamento primÆrio.
26. Rotulagem:
mençıes constantes na embalagem exterior ou no
acondicionamento primÆrio.
27. Literatura:
literatura com informaçıes destinadas ao utilizador,
que acompanha o medicamento.»
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3. Os artigos 2.o e 3.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 2.o
1. As disposiçıes da presente directiva sªo aplicÆveis aos
medicamentos veterinÆrios, incluindo as misturas prØvias
para alimentos medicamentosos, destinados a serem comercializados nos Estados-Membros e preparados industrialmente ou em cuja fabricaçªo intervØm um processo
industrial.
2.
No caso de uma substância ou composiçªo corresponder à definiçªo de medicamento, as disposiçıes da
presente directiva aplicam-se mesmo que a substância ou
composiçªo sejam abrangidas pelo âmbito de aplicaçªo de
outras legislaçıes comunitÆrias.
Artigo 3.o
1.

A presente directiva nªo Ø aplicÆvel:

a) Aos alimentos medicamentosos, tal como definidos na
Directiva 90/167/CEE do Conselho (*);
b) Aos medicamentos imunológicos veterinÆrios inactivados fabricados a partir de organismos patogØnicos e de
antigenes provenientes de um animal ou de animais de
uma mesma exploraçªo e empregues no tratamento
desse animal ou dessa exploraçªo na mesma localidade;
c) Aos medicamentos veterinÆrios à base de isótopos radioactivos;
d) Aos aditivos referidos na Directiva 70/524/CEE do Conselho (**), e incorporados nos alimentos para animais, e
aos alimentos suplementares para animais nas condiçıes previstas na referida directiva.
Contudo, os alimentos medicamentosos referidos na alínea
a) só podem ser preparados a partir de misturas prØvias
para alimentos medicamentosos que tenham sido autorizados em conformidade com a presente directiva.
2.
Excepto no caso das disposiçıes relativas a posse,
prescriçªo, distribuiçªo e administraçªo de medicamentos
veterinÆrios, a presente directiva nªo se aplica:
a) Aos medicamentos preparados numa farmÆcia segundo
uma receita destinada a um animal específico, usualmente denominados fórmula magistral;
b) Aos medicamentos preparados numa farmÆcia segundo
as indicaçıes de uma farmacopeia e destinados a ser
directamente entregues ao utilizador final, usualmente
denominados fórmula oficinal.
___________
(*) JO L 92 de 7.4.1990, p. 42.
(**) JO L 270 de 14.12.1970, p. 1.»
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aquÆrio, aves de gaiola, pombos-correio, animais de viveiro, pequenos roedores, furıes e coelhos de companhia,
derrogaçıes dos artigos 5.o a 8.o, desde que estes medicamentos nªo contenham substâncias cuja utilizaçªo necessite um controlo veterinÆrio e que tenham sido tomadas
todas as medidas para evitar uma utilizaçªo abusiva destes
medicamentos noutros animais.»
5. Os artigos 5.o e 6.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
Nenhum medicamento veterinÆrio pode ser introduzido no mercado de um Estado-Membro, a menos que
tenha sido emitida uma autorizaçªo de introduçªo no mercado pela autoridade competente desse Estado-Membro,
nos termos da presente directiva, ou concedida uma autorizaçªo de introduçªo no mercado, emitida nos termos do
Regulamento [(CEE) n.o 2309/93].
As diferentes dosagens, formas farmacŒuticas, vias de administraçªo e apresentaçıes, bem como todas as alteraçıes
introduzidas ao abrigo do artigo 39.o devem ser autorizadas nos termos do primeiro parÆgrafo e sªo consideradas
parte integrante da autorizaçªo.
2.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado Ø
responsÆvel pela introduçªo do medicamento no mercado.
Artigo 6.o
1.
Para que um medicamento veterinÆrio possa ser objecto de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado, para
utilizaçªo numa ou mais espØcies destinadas à produçªo de
alimentos, as substâncias farmacologicamente activas que
contØm devem constar nos Anexos I, II ou III do Regulamento (CEE) n.o 2377/90.
2.
Caso uma alteraçªo dos anexos do Regulamento
(CEE) n.o 2377/90 o justifique, o titular de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado ou, quando aplicÆvel, as
autoridades competentes, adoptam todas as medidas necessÆrias com vista à alteraçªo da autorizaçªo de introduçªo
no mercado ou à sua retirada, no prazo de sessenta dias
após a publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias da referida alteraçªo dos anexos do Regulamento
(CEE) n.o 2377/90.»
6. O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
Em caso de doenças epidemiológicas graves, os Estados-Membros podem permitir provisoriamente a utilizaçªo de
medicamentos imunológicos veterinÆrios na falta de medicamentos adequados sem autorizaçªo de introduçªo no
mercado, depois de informarem a Comissªo das condiçıes
circunstanciadas de utilizaçªo.

4. O n.o 2 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.
Os Estados-Membros podem consentir, nos territórios respectivos, no caso de medicamentos veterinÆrios que
se destinem exclusivamente a ser utilizados em peixes de

A Comissªo pode recorrer à possibilidade referida no primeiro parÆgrafo, caso esta esteja explicitamente prevista
em virtude das disposiçıes comunitÆrias relativas a certas
epidemias graves.
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Nos casos em que um animal seja objecto de importaçªo
ou exportaçªo, de ou para um país terceiro, estando assim
sujeito a disposiçıes sanitÆrias específicas obrigatórias, um
Estado-Membro pode permitir a utilizaçªo, no animal em
questªo, de um medicamento imunológico veterinÆrio que
nªo disponha de autorizaçªo de introduçªo no mercado do
referido Estado-Membro, mas autorizado por força da legislaçªo do país terceiro em causa. Os Estados-Membros
adoptam todas as disposiçıes pertinentes relativas ao controlo da importaçªo e da utilizaçªo do medicamento imunológico em questªo.»
7. Os artigos 10.o a 13.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
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Artigo 11.o
1.
Caso nªo exista nenhum medicamento autorizado
para uma doença de uma espØcie destinada à produçªo
de alimentos, os Estados-Membros autorizam a administraçªo, por um veterinÆrio ou sob a sua responsabilidade
pessoal, a um animal ou a um pequeno nœmero de animais
de uma determinada exploraçªo agrícola, nomeadamente
para evitar um sofrimento inaceitÆvel aos animais:
a) De um medicamento veterinÆrio autorizado no Estado-Membro em causa, por força da presente directiva ou
do Regulamento [(CEE) n.o 2309/93], para utilizaçªo
noutras espØcies animais, ou para outras doenças na
mesma espØcie
ou

1. Caso nªo exista um medicamento autorizado, num
Estado-Membro, para uma doença que afecte espØcies de
animais de companhia ou para tratar animais existentes
nos jardins zoológicos e circos, o veterinÆrio pode, sob
sua responsabilidade pessoal, recorrer para o tratamento
do animal em questªo, nomeadamente para lhe evitar
um sofrimento inaceitÆvel:
a) A um medicamento veterinÆrio autorizado no Estado-Membro em causa, por força da presente directiva ou
do Regulamento [(CEE) n.o 2309/93], para utilizaçªo
noutras espØcies animais, ou para outras doenças na
mesma espØcie;
ou
b) Se nªo existir o medicamento referido na alínea a), a
um medicamento autorizado para utilizaçªo em seres
humanos no Estado-Membro em causa, por força da
Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho ou do Regulamento [(CEE) n.o 2309/93];
ou
c) Se nªo existir o medicamento referido na alínea b), e
dentro dos limites resultantes da legislaçªo do Estado-Membro interessado, um medicamento veterinÆrio preparado extemporaneamente segundo receita veterinÆria
por uma pessoa para tal autorizada pela legislaçªo nacional.
2.
Em derrogaçªo do artigo 11.o, o disposto no n.o 1 do
presente artigo aplica-se igualmente ao tratamento de equídeos, por um veterinÆrio, desde que o referido animal
tenha sido declarado, por força da Decisªo 93/623/CEE
da Comissªo (*), como nªo tendo nunca sido destinado à
produçªo de alimentos.
do artigo 11.o,
referido no n.o

e em conformidade
3.
Em derrogaçªo
2 do artigo 89.o, a
com o procedimento
Comissªo estabelece uma lista de medicamentos veterinÆrios indispensÆveis para o tratamento de equídeos e cujo
período de espera Ø, pelo menos, seis meses, de acordo
com o mecanismo de controlo previsto na Decisªo
93/623/CEE.
___________
(*) JO L 298 de 3.12.1993, p. 45.

b) Se nªo existir o medicamento referido na alínea a),
i) quer de um medicamento de uso humano autorizado no Estado-Membro em causa, por força da
Directiva 2001/83/CE ou do Regulamento [(CEE)
n.o 2309/93];
ii) quer de um medicamento veterinÆrio autorizado
noutro Estado-Membro, por força da presente directiva, para utilizaçªo na mesma espØcie ou para doenças diferentes
ou
c) Se nªo existir o medicamento referido na alínea b), e
dentro dos limites resultantes da legislaçªo do Estado-Membro interessado, de um medicamento veterinÆrio
preparado extemporaneamente segundo receita veterinÆria por uma pessoa para tal autorizada pela legislaçªo
nacional.
2.
O disposto no n.o 1 aplica-se desde que as substâncias farmacologicamente activas do medicamento estejam
incluídas nos Anexos I, II ou III do Regulamento (CEE)
n.o 2377/90 e que o veterinÆrio estabeleça um período
de espera adequado.
A menos que o medicamento utilizado indique um período
de espera para as espØcies em causa, o período de espera
especificado nªo pode ser inferior a:
a) 7 dias: para os ovos;
b) 7 dias: para o leite;
c) 28 dias: para a carne de aves de capoeira e de mamíferos, incluindo gorduras e miudezas;
d) 500 graus-dias: para o peixe.
3.
Sempre que o veterinÆrio aplicar o disposto nos n.o 1
e n.o 2, registarÆ todas as informaçıes adequadas, mencionando a data de exame dos animais, a identificaçªo do
proprietÆrio, o nœmero de animais tratados, o diagnóstico,
os medicamentos prescritos, as doses ministradas, a duraçªo do tratamento e os períodos de espera recomendados. ManterÆ esta documentaçªo à disposiçªo das autoridades competentes, para fins de inspecçªo, durante um
período de, pelo menos, cinco anos.
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4.
Sem prejuízo das restantes disposiçıes da presente
directiva, os Estados-Membros tomam todas as medidas
adequadas relativas a importaçªo, distribuiçªo, comercializaçªo e informaçªo, que se apliquem aos medicamentos
cuja administraçªo em animais destinados à produçªo de
alimentos autorizaram, em conformidade com a subalínea
ii) da alínea b) do n.o 1.
Artigo 12.o
1. Para efeitos de obtençªo de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado de um medicamento veterinÆrio, que
nªo derive do processo estabelecido pelo Regulamento
[(CEE) n.o 2309/93], deve ser apresentado um pedido à
autoridade competente do Estado-Membro em causa.
No caso de medicamentos veterinÆrios destinados a uma
ou mais espØcies animais destinadas à produçªo de alimentos e cuja substância ou substâncias farmacologicamente
activas ainda nªo foram incluídas, para utilizaçªo na espØcie ou espØcies consideradas, nos Anexos I, II ou III do
Regulamento (CEE) n.o 2377/90, o pedido de autorizaçªo
de introduçªo no mercado só pode ser apresentado após a
entrega de um pedido vÆlido relativo ao estabelecimento de
limites mÆximos de resíduos, de acordo com as disposiçıes
do regulamento mencionado. O prazo entre o pedido vÆlido de estabelecimento de limites mÆximos de resíduos e o
pedido de autorizaçªo de introduçªo no mercado deve ser
de, pelo menos, seis meses.
2.
Uma autorizaçªo de introduçªo no mercado só pode
ser concedida a um requerente que esteja estabelecido na
Comunidade.
3.
O processo de pedido de autorizaçªo de introduçªo
no mercado deve incluir o conjunto das informaçıes administrativas e a documentaçªo científica e tØcnica destinadas a demonstrar a qualidade, a segurança e a eficÆcia do
medicamento veterinÆrio. O referido processo deve ser
apresentado em conformidade com o Anexo I e incluir,
em particular, as seguintes informaçıes:
a) Nome ou firma e domicílio ou sede social do requerente e, se for caso disso, do fabricante ou fabricantes
envolvidos e dos locais em que se processa o fabrico;
b) Nome do medicamento veterinÆrio;
c) Composiçªo qualitativa e quantitativa de todos os componentes do medicamento veterinÆrio;
d) descriçªo do mØtodo de fabrico;
e) Indicaçıes terapŒuticas, contra-indicaçıes e reacçıes
adversas;
f)

Posologia para as diferentes espØcies animais a que o
medicamento veterinÆrio se destina, forma farmacŒutica, modo e via de administraçªo e prazo de validade
proposto;

g) Se for caso disso, motivos de quaisquer medidas de
precauçªo e de segurança a adoptar aquando da armazenagem do medicamento, da sua administraçªo a ani-

C 75 E/239

mais e da eliminaçªo de resíduos, bem como indicaçıes sobre quaisquer riscos potenciais que o produto
apresente para o ambiente e para a saœde dos seres
humanos, animais ou plantas;
h) Indicaçªo do período de espera dos medicamentos para
espØcies destinadas à produçªo de alimentos;
i)

Descriçªo dos mØtodos de controlo utilizados pelo fabricante;

j)

Resultados dos ensaios:
 farmacŒuticos (testes físico-químicos, biológicos ou
microbiológicos);
 de inocuidade e estudos de resíduos;
 prØ-clínicos e clínicos.

k) Um resumo das características do produto, em conformidade com o disposto no artigo 14.o, uma reproduçªo do acondicionamento primÆrio e da embalagem
exterior do medicamento veterinÆrio, bem como a literatura, em conformidade com os artigos 58.o a 61.o;
l)

Um documento que comprove que o fabricante estÆ
autorizado a produzir medicamentos veterinÆrios no
seu próprio país;

m) Uma cópia de toda e qualquer autorizaçªo de introduçªo no mercado do medicamento veterinÆrio em
questªo emitida noutro Estado-Membro ou num país
terceiro, bem como uma lista dos Estados-Membros em
que estiver a proceder-se à anÆlise dos pedidos de autorizaçªo apresentados nos termos da presente directiva, uma cópia do resumo das características do produto, apresentado pelo requerente, em conformidade
com o artigo 14.o, ou aprovado pela autoridade competente do Estado-Membro, em conformidade com o
artigo 25.o, bem como uma cópia da literatura proposta, as informaçıes pormenorizadas sobre toda e
qualquer decisªo de recusa de autorizaçªo, quer na
Comunidade quer num país terceiro, e a respectiva
fundamentaçªo. Esta informaçªo deve ser regularmente
actualizada;
n) No caso dos medicamentos veterinÆrios a administrar a
uma ou mais espØcies destinadas à produçªo de alimentos, cuja ou cujas substâncias farmacologicamente
activas ainda nªo foram incluídas, para utilizaçªo na
espØcie ou espØcies consideradas, nos Anexos I, II ou III
do Regulamento (CEE) n.o 2377/90, um atestado que
comprove a apresentaçªo de um pedido vÆlido de estabelecimento de limites mÆximos de resíduos junto da
AgŒncia, por força do disposto no regulamento mencionado.
Os documentos e as informaçıes relativos aos resultados
dos ensaios mencionados no primeiro parÆgrafo do ponto
j) devem ser acompanhados de resumos exaustivos e críticos, elaborados de acordo com o disposto no artigo 15.o.
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Artigo 13.o
1. Em derrogaçªo do primeiro parÆgrafo da alínea j) do
n.o 3 do artigo 12.o, e sem prejuízo da legislaçªo relativa à
protecçªo da propriedade industrial e comercial, nªo Ø
exigido ao requerente que forneça os resultados dos ensaios de inocuidade e dos estudos de resíduos, nem dos
ensaios prØ-clínicos e clínicos, caso possa demonstrar que
o medicamento Ø um genØrico de um medicamento de
referŒncia autorizado, nos termos do artigo 5.o, hÆ, pelo
menos, dez anos num Estado-Membro ou na Comunidade.
Todavia, no caso dos medicamentos veterinÆrios destinados
aos peixes e às abelhas, o período previsto no primeiro
parÆgrafo Ø de 13 anos.
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O prolongamento do período de dez anos atØ onze, doze
ou treze anos só Ø concedido se o titular da autorizaçªo de
introduçªo no mercado tiver sido simultaneamente o requerente do estabelecimento de limites mÆximos de resíduos para as espØcies visadas na autorizaçªo.
5.
A realizaçªo dos ensaios necessÆrios à aplicaçªo do
disposto nos n.o 1 a n.o 4 a um medicamento genØrico nªo
Ø considerada como contrÆria aos direitos em matØria de
patentes e aos certificados complementares de protecçªo
dos medicamentos.»
8. Os artigos 13.o-A a 13.oD sªo inseridos:
«Artigo 13.oA

2.

Para efeitos do presente artigo, entende-se por:

a) Medicamento de referŒncia: medicamento autorizado
nos termos do artigo 5.o, em conformidade com o disposto no artigo 12.o;
b) Medicamento genØrico: medicamento com idŒntica
composiçªo qualitativa e quantitativa das substâncias
activas, a mesma forma farmacŒutica e cuja bioequivalŒncia com o medicamento de referŒncia foi demonstrada por estudos adequados relativos à biodisponibilidade. O requerente pode ser dispensado da apresentaçªo
dos estudos de biodisponibilidade, caso possa provar
que o medicamento satisfaz os critØrios previstos no
Anexo I.
n.o

1 nªo se
3.
O disposto no primeiro parÆgrafo do
aplica no caso de alteraçıes nas substância ou substâncias
activas, indicaçıes terapŒuticas, dosagem, forma farmacŒutica, via de administraçªo ou posologia relativamente às do
medicamento de referŒncia e os resultados dos ensaios de
inocuidade, dos estudos de resíduos e dos ensaios prØ-clínicos e clínicos devem ser apresentados.
4.
No caso dos medicamentos veterinÆrios a administrar
a uma ou vÆrias espØcies destinadas à produçªo de alimentos que contenham uma substância activa nova, ainda nªo
autorizada na Comunidade em [data], o período de dez
anos previsto no primeiro parÆgrafo do n.o 1 Ø prorrogado
por um ano, por cada prolongamento da autorizaçªo a
outra espØcie animal destinada à produçªo de alimentos,
se este ocorrer nos trŒs anos que se seguem à obtençªo da
autorizaçªo de introduçªo no mercado inicial.
O prolongamento do período de dez anos, por um, dois
ou trŒs anos de protecçªo suplementar dos dados Ø aplicÆvel igualmente no caso de qualquer autorizaçªo inicial
relativa a, respectivamente, duas, trŒs ou quatro espØcies
animais destinadas à produçªo de alimentos.
Contudo, o referido período nªo pode ultrapassar treze
anos, no total, no que diz respeito a uma autorizaçªo de
introduçªo no mercado relativa a quatro ou mais espØcies
destinadas à produçªo de alimentos.

1.
Em derrogaçªo do primeiro parÆgrafo da alínea j) do
n.o 3 do artigo 12.o, e sem prejuízo da legislaçªo relativa à
protecçªo da propriedade industrial e comercial, nªo Ø
exigido ao requerente que forneça os resultados dos ensaios de inocuidade e dos estudos de resíduos, nem dos
ensaios prØ-clínicos e clínicos, caso possa demonstrar que
o componente ou componentes do medicamento tem ou
tŒm indicaçªo terapŒutica bem determinada desde hÆ, pelo
menos, dez anos na Comunidade, com eficÆcia comprovada, bem como um nível de segurança aceitÆvel em conformidade com as condiçıes previstas no Anexo I. Neste
caso, o requerente deve fornecer uma documentaçªo bibliogrÆfica científica adequada.
2.
O relatório de avaliaçªo publicado pela AgŒncia, no
seguimento da avaliaçªo de um pedido de estabelecimento
de limites mÆximos de resíduos, por força do Regulamento
(CEE) n.o 2377/90 pode ser utilizado apropriadamente
como documentaçªo bibliogrÆfica científica, nomeadamente para os resultados dos ensaios de inocuidade.
3.
No caso de um requerente recorrer a uma documentaçªo bibliogrÆfica, com o objectivo de obter uma autorizaçªo para uma espØcie destinada à produçªo de alimentos,
e apresentar para o mesmo medicamento, com o objectivo
de obter uma autorizaçªo para uma outra espØcie destinada à produçªo de alimentos, novos estudos de resíduos
por força do Regulamento (CEE) n.o 2377/90, bem como
novos ensaios clínicos, Ø proibido o recurso a estes estudos
e ensaios por parte de terceiros, no âmbito do artigo 13.o,
durante um período de trŒs anos após a concessªo da
autorizaçªo para a qual foram efectuados.
Artigo 13.oB
No caso de novos medicamentos veterinÆrios com substâncias activas presentes na composiçªo de medicamentos
veterinÆrios autorizados mas cuja associaçªo ainda nªo
tenha sido empregue com fins terapŒuticos, devem ser
fornecidos os resultados dos ensaios de inocuidade, dos
estudos de resíduos, e dos ensaios prØ-clínicos e clínicos
relativos à associaçªo, embora nªo seja necessÆrio fornecer
a documentaçªo sobre cada uma das substâncias activas.
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Artigo 13.oC
Após a emissªo da autorizaçªo de introduçªo no mercado,
o titular da referida autorizaçªo pode consentir que a documentaçªo farmacŒutica e a relativa a inocuidade, estudos
de resíduos e ensaios prØ-clínicos e clínicos contidas no
processo do medicamento veterinÆrio sejam utilizadas
para efeitos da anÆlise de um pedido subsequente, relativo
a um medicamento veterinÆrio com idŒntica composiçªo
qualitativa e quantitativa de substâncias activas, e a mesma
forma farmacŒutica.
Artigo 13.oD
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5.8. Interacçıes medicamentosas e outras formas de
interacçªo.
5.9. Posologia e modo de administraçªo.
5.10. Dose excessiva (sintomas, medidas urgentes, antídotos, se necessÆrio).
5.11. Período de espera (expresso em horas ou em dias)
para os diferentes produtos alimentares, incluindo
aqueles cujo período de espera seja nulo.
6. Características farmacŒuticas:

Em derrogaçªo do primeiro parÆgrafo da alínea j) do n.o 3
do artigo 12.o e em circunstâncias excepcionais referentes
aos medicamentos veterinÆrios imunológicos, nªo Ø exigido ao requerente que forneça os resultados de certos
ensaios de campo relativos à espØcie em questªo se os
referidos ensaios nªo se puderem realizar por motivos
justificados, nomeadamente por força de outras disposiçıes
comunitÆrias.»

6.2. Prazo de validade, se for caso disso, após reconstituiçªo do medicamento ou após o acondicionamento primÆrio ter sido aberto pela primeira vez.

9. Os artigos 14.o e 15.o passam a ter a seguinte redacçªo:

6.4. Natureza e composiçªo do acondicionamento primÆrio.

«Artigo 14.o

6.1. Incompatibilidades.

6.3. Precauçıes especiais de conservaçªo.

O resumo das características do produto deve incluir as
seguintes informaçıes:

6.5. Precauçıes especiais a respeitar, incluindo as ambientais, relativas à eliminaçªo de medicamentos
nªo utilizados ou de resíduos derivados da utilizaçªo desses medicamentos, caso existam.

1. Nome do medicamento veterinÆrio, seguido da dosagem
e da forma farmacŒutica.

7. Nome ou denominaçªo social e domicílio ou sede social
do titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado.

2. Composiçªo qualitativa e quantitativa das substâncias
activas e dos componentes do excipiente cujo conhecimento seja essencial à administraçªo adequada do medicamento utilizando-se as denominaçıes comuns ou as
denominaçıes químicas.

Artigo 15.o

3. Forma farmacŒutica.
4. Propriedades farmacológicas e, se tal informaçªo for œtil
para fins terapŒuticos, características farmacocinØticas.
5. Características clínicas:
5.1. EspØcies a que se dirige.
5.2. Indicaçıes de utilizaçªo.
5.3. Contra-indicaçıes.

1.
O requerente zela para que os resumos exaustivos e
críticos referidos na alínea j) do n.o 3 do artigo 12.o sejam
elaborados e assinados por pessoas que possuam as qualificaçıes tØcnicas ou profissionais necessÆrias, mencionadas
num breve curriculum vitae, antes de serem apresentados às
autoridades competentes.
2.
As pessoas que possuam as qualificaçıes tØcnicas ou
profissionais referidas no n.o 1 devem justificar o eventual
recurso à documentaçªo bibliogrÆfica referida no n.o 1 do
artigo 13.oA, nas condiçıes previstas no Anexo I.
3.
Um breve curriculum vitae das pessoas mencionadas
no n.o 1 deve figurar em anexo, no ou nos resumos exaustivos e críticos.»
10. O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:

5.4. AdvertŒncias especiais para cada uma das espØcies
a que se dirige.

«Artigo 16.o

5.5. Precauçıes especiais relativas ao emprego, incluindo precauçıes especiais a adoptar pela pessoa que ministra o medicamento aos animais.

1.
Os Estados-Membros zelam para que os medicamentos homeopÆticos veterinÆrios fabricados e introduzidos no
mercado comunitÆrio sejam registados ou autorizados em
conformidade com o disposto nos n.o 1 e n.o 2 do artigo
17.o, e nos artigos 18.o e 19.o.

5.6. Efeitos indesejÆveis (frequŒncia e gravidade).
5.7.

Utilizaçªo durante a gravidez, lactaçªo e postura
de ovos.

2.
Os Estados-Membros instituem um procedimento de
registo simplificado especial relativo aos medicamentos homeopÆticos veterinÆrios referidos no artigo 17.o.»
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11. O artigo 17.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
Sem prejuízo das disposiçıes do Regulamento
(CEE) n.o 2377/90 relativas ao estabelecimento de limites mÆximos de resíduos das substâncias farmacologicamente activas para animais destinados à produçªo de
alimentos, só podem ser submetidos ao procedimento
de registo simplificado especial os medicamentos homeopÆticos veterinÆrios que preencham todas as condiçıes a seguir enumeradas:
a) Via de administraçªo descrita na Farmacopeia Europeia ou, na falta desta, nas farmacopeias actualmente
utilizadas oficialmente nos Estados-Membros;
b) AusŒncia de indicaçıes terapŒuticas específicas no
rótulo ou em qualquer informaçªo relativa ao medicamento veterinÆrio;
c) Grau de diluiçªo que garanta a inocuidade do medicamento; em especial, o medicamento nªo pode conter nem mais de uma parte por 10 000 da tintura-mªe, nem mais de 1/100 da mais pequena dose
eventualmente utilizada em alopatia para as substâncias activas cuja presença num medicamento alopÆtico acarrete a obrigaçªo de apresentar uma receita
mØdica.
Se tal pareça justificÆvel à luz dos novos conhecimentos
científicos, a Comissªo poderÆ adaptar as disposiçıes
das alíneas b) e c) do primeiro parÆgrafo em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo
89.o.
Os Estados-Membros estabelecerªo a classificaçªo em
matØria de distribuiçªo do medicamento, quando for
feito o seu registo.»
b) O

n.o

3 Ø suprimido.

12. O artigo 18.o Ø alterado do seguinte modo:
a) O sexto travessªo passa a ter a seguinte redacçªo:
« uma ou mais reproduçıes da embalagem exterior e
do acondicionamento primÆrio dos medicamentos
a registar,»
b) É aditado o seguinte oitavo travessªo:
« período de espera proposto, acompanhado de todas
as justificaçıes necessÆrias.»
13. O artigo

19.o

passa a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 19.o
1. Os medicamentos homeopÆticos veterinÆrios nªo
previstos no n.o 1 do artigo 17.o sªo autorizados em conformidade com os artigos 12.o a 14.o.
2.
Qualquer Estado-Membro pode introduzir ou manter
no seu território normas especiais para os ensaios de inocuidade, prØ-clínicos e clínicos dos medicamentos homeopÆticos veterinÆrios para animais de companhia e espØcies
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exóticas nªo destinadas à produçªo de alimentos, alØm das
referidas no n.o 1 do artigo 17.o, em conformidade com os
princípios e as particularidades da medicina homeopÆtica
praticada nesse Estado-Membro.
Nesse caso, o Estado-Membro notifica a Comissªo das regras especiais em vigor.»
14. Os artigos 21.o, 22.o e 23.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
Os Estados-Membros tomarªo todas as medidas adequadas para que a duraçªo do procedimento de concessªo
da autorizaçªo de introduçªo no mercado nªo exceda o
prazo de cento e cinquenta dias a contar da data da apresentaçªo de um pedido, cento e vinte dos quais serªo
dedicados à elaboraçªo do relatório de avaliaçªo e à preparaçªo do resumo das características do produto.
Com vista à concessªo de uma autorizaçªo de introduçªo
de um medicamento veterinÆrio em mais de um Estado-Membro, os pedidos serªo apresentados em conformidade
com o disposto nos artigos 31.o a 43.o.
2.
Caso um Estado-Membro tenha conhecimento de que
um pedido de autorizaçªo de introduçªo no mercado de
um medicamento veterinÆrio se encontra jÆ em anÆlise
num outro Estado-Membro, o Estado-Membro em questªo
nªo procede à avaliaçªo do pedido e informa o requerente
acerca do procedimento previsto nos artigos 31.o a 43.o,
aplicÆvel ao pedido mencionado.
Artigo 22.o
Se um Estado-Membro for informado, por força da alínea
m) do n.o 3 do artigo 12.o, de que outro Estado-Membro
autorizou um medicamento veterinÆrio objecto de um pedido de autorizaçªo de introduçªo no mercado no Estado-Membro em questªo, o primeiro Estado-Membro recusa o
pedido se este nªo tiver sido apresentado em conformidade
com o disposto nos artigos 31.o a 43.o.
Artigo 23.o
Para instruir o pedido apresentado por força do disposto
nos artigos 12.o a 13.oD, a autoridade competente de um
Estado-Membro:
1. Deve verificar se o processo apresentado estÆ em conformidade com os artigos 12.o a 13.oD e averiguar se
estªo preenchidas as condiçıes de emissªo da autorizaçªo de introduçªo no mercado.
2. Pode submeter o medicamento veterinÆrio, as suas matØrias-primas e se necessÆrio os seus produtos intermØdios, ou quaisquer outros dos seus componentes, ao
controlo de um laboratório estatal ou de um laboratório
designado para o efeito, e garantir que os mØtodos de
controlo empregues pelo fabricante e descritos no processo, em conformidade com o primeiro parÆgrafo do
n.o 3 do artigo 12.o, sªo satisfatórios.
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3. AlØm disso, pode, designadamente atravØs da consulta
ao laboratório nacional ou comunitÆrio de referŒncia,
assegurar-se de que o mØtodo analítico de detecçªo de
resíduos apresentado pelo requerente, em conformidade
com o segundo parÆgrafo do n.o 3 do artigo 12.o Ø
satisfatório.
4. Pode, se for caso disso, exigir ao requerente que complete o processo, no que diz respeito aos elementos
referidos nos artigos 12.o a 13.oD. Quando a autoridade
competente fizer uso desta faculdade, os prazos previstos no artigo 21.o ficam suspensos, atØ que tenham sido
fornecidos os dados complementares solicitados. Da
mesma forma, os prazos referidos ficam suspensos, se
for caso disso, para conceder ao requerente o tempo
necessÆrio para se explicar oralmente ou por escrito.»
n.o

n.o

2,
3 e
15. Os
seguinte redacçªo:

n.o

4 do artigo

25.o

passam a ter a

«2.
A autoridade competente toma todas as medidas
necessÆrias para garantir que as informaçıes relativas ao
medicamento veterinÆrio, em particular a sua rotulagem e
literatura, estejam em conformidade com as aprovadas no
resumo das características do produto, ao ser emitida a
autorizaçªo de introduçªo no mercado ou posteriormente.
3.
A autoridade competente coloca à disposiçªo de todas as partes envolvidas uma cópia da autorizaçªo de introduçªo no mercado, juntamente com o resumo das características do produto.
4.
A autoridade competente elabora um relatório de
avaliaçªo e tece observaçıes sobre o processo no tocante
aos resultados dos ensaios farmacŒuticos, de inocuidade,
dos estudos de resíduos, e dos ensaios prØ-clínicos e clínicos do medicamento veterinÆrio em questªo. O relatório
de avaliaçªo Ø actualizado sempre que surjam novas informaçıes importantes para a avaliaçªo da qualidade, da segurança e da eficÆcia do medicamento veterinÆrio em
causa.
A pedido de qualquer interessado, a autoridade competente
faculta o relatório de avaliaçªo, bem como a fundamentaçªo do seu parecer, omitindo quaisquer informaçıes
abrangidas pelo sigilo comercial.»
16. O artigo 26.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A autorizaçªo de introduçªo no mercado pode
ser acompanhada da obrigaçªo, para o titular de uma
autorizaçªo de introduçªo no mercado, de mencionar
no acondicionamento primÆrio e/ou na embalagem exterior e na literatura, quando esta Ø exigida, outras referŒncias essenciais para a segurança ou para a protecçªo da saœde, incluindo as precauçıes especiais de
utilizaçªo e outras advertŒncias que resultem dos ensaios referidos no primeiro parÆgrafo da alínea j) do
n.o 3 do artigo 12.o e nos artigos 13.o a 13.oD ou
que, após a comercializaçªo, resultem da experiŒncia
adquirida atravØs da utilizaçªo do medicamento veterinÆrio.»
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b) O n.o 2 Ø suprimido.
c) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacçªo:
«3.
Em circunstâncias excepcionais, e após consulta
do requerente, pode ser concedida uma autorizaçªo em
determinadas condiçıes específicas, que deverªo ser reavaliadas anualmente. A manutençªo da autorizaçªo inicial pode depender da reavaliaçªo das condiçıes mencionadas.
Estas autorizaçıes só podem ser concedidas por razıes
objectivas e verificÆveis.»
17. O artigo 27.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) Os n.o 2 e n.o 3 passam a ter a seguinte redacçªo:
«2.
A autoridade competente de um Estado-Membro
pode exigir que o titular de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado forneça as substâncias nas quantidades necessÆrias para realizar os controlos destinados a
detectar a presença de resíduos nos medicamentos veterinÆrios em questªo.
A pedido da autoridade competente, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado contribui com os
seus conhecimentos tØcnicos para facilitar a aplicaçªo
do mØtodo analítico de detecçªo de resíduos dos medicamentos veterinÆrios no laboratório nacional de referŒncia designado por força do disposto na Directiva
96/23/CE do Conselho (*).
3.
A fim de poder avaliar a relaçªo benefício-risco de
uma forma contínua, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado comunica imediatamente à autoridade competente todos os elementos novos que possam
implicar uma alteraçªo no conteœdo do processo ou do
resumo aprovado das características do produto. Em
especial, deve comunicar de imediato à autoridade competente quaisquer proibiçıes ou restriçıes impostas
pela autoridade competente dos países em que o medicamento veterinÆrio Ø comercializado e qualquer recusa
de um pedido de autorizaçªo apresentado num país
terceiro.
___________
(*) JO L 125 de 23.5.1996, p. 1.»
b) O n.o 4 Ø suprimido.
c) O n.o 5 passa a ter a seguinte redacçªo:
«5.
O titular da autorizaçªo de colocaçªo no mercado comunicarÆ de imediato às autoridades competentes quaisquer propostas de alteraçıes que pretenda introduzir nas informaçıes e documentos referidos nos
artigos 12.o a 13.oD, a fim de que possam ser autorizadas.»
18. O artigo 28.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 28.o
1.
Sem prejuízo dos n.o 2 e n.o 3, a autorizaçªo Ø vÆlida
sem limite de duraçªo.
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2.
As autorizaçıes caducam dois anos após a sua
emissªo se nªo forem seguidas da efectiva comercializaçªo
do medicamento veterinÆrio autorizado, no Estado-Membro em que sªo emitidas.
3.
Quando um medicamento veterinÆrio autorizado, anteriormente introduzido no mercado do Estado-Membro
que o autorizou, nªo for efectivamente comercializado
no mercado do referido Estado-Membro durante dois
anos consecutivos, a autorizaçªo concedida ao referido
medicamento deixa de ser vÆlida.»
19. O artigo 30.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 30.o
A autorizaçªo de introduçªo no mercado Ø recusada se o
processo apresentado às autoridades competentes nªo for
conforme ao disposto nos artigos 12.o a 13.oD, e no artigo
15.o.
A autorizaçªo Ø igualmente recusada quando, após verificaçªo das informaçıes e dos documentos enumerados no
artigo 12.o e no n.o 1 do artigo 13.o se comprove:
a) Que a avaliaçªo da relaçªo benefício/risco do medicamento veterinÆrio nas condiçıes de utilizaçªo indicadas
aquando do pedido de autorizaçªo nªo Ø favorÆvel; no
caso dos pedidos relativos a medicamentos veterinÆrios
de utilizaçªo zootØcnica, sªo tidos em consideraçªo,
particularmente, os benefícios em termos de saœde e
de bem-estar dos animais, bem como a segurança em
matØria de saœde para o consumidor, ou
b) Que o medicamento veterinÆrio nªo possui efeito terapŒutico ou que o efeito terapŒutico do medicamento
veterinÆrio nªo Ø suficientemente justificado pelo requerente, para a espØcie animal que deve ser objecto do
tratamento, ou
c) Que o medicamento veterinÆrio nªo tem a composiçªo
qualitativa e quantitativa declarada; ou
d) Que o tempo de espera indicado pelo requerente nªo Ø
suficiente para que os gØneros alimentícios provenientes
do animal tratado nªo contenham resíduos que possam
apresentar perigos para a saœde do consumidor, ou nªo
estÆ suficientemente justificado; ou
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20. O título do capítulo IV passa a ter a seguinte redacçªo:
«CAP˝TULO IV
Procedimento de reconhecimento mœtuo e procedimento descentralizado»
21. Os artigos 31.o a 35.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 31.o
1.
É criado um grupo de coordenaçªo que irÆ analisar
todas as questıes relativas à autorizaçªo de introduçªo no
mercado de um medicamento veterinÆrio em dois ou mais
Estados-Membros, de acordo com os procedimentos previstos no presente capítulo. A AgŒncia assegura o secretariado do referido grupo.
2.
O grupo de coordenaçªo Ø constituído por um representante de cada Estado-Membro, nomeado por um
período renovÆvel de trŒs anos. Os membros do grupo
de coordenaçªo podem ser assistidos por peritos.
3.
O grupo de coordenaçªo estabelece o seu regulamento interno, que entra em vigor após parecer favorÆvel
da Comissªo.
Artigo 32.o
1.
Para efeitos de obtençªo de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado em mais do que um Estado-Membro,
o requerente deve apresentar um pedido, baseado num
processo idŒntico, em cada um dos destes Estados-Membros. O processo de pedido de autorizaçªo de introduçªo
no mercado inclui o conjunto das informaçıes administrativas e a documentaçªo científica e tØcnica previstas nos
artigos 12.o a 14.o. As informaçıes apresentadas incluem
igualmente uma lista dos Estados-Membros a que o pedido
se refere.
O requerente solicita a um destes Estados-Membros que aja
na qualidade de Estado-Membro de referŒncia e que prepare um relatório de avaliaçªo relativo ao medicamento
veterinÆrio em conformidade com o disposto nos n.o 2
ou n.o 3.

e) Que o rótulo ou a literatura propostas pelo requerente
nªo estªo em conformidade com o disposto na presente
directiva; ou

Quando aplicÆvel, o relatório de avaliaçªo deve conter uma
anÆlise para efeitos do n.o 4 ou n.o 5 do artigo 13.o, ou
n.o 3 do artigo 13.oA.

f) Que o medicamento veterinÆrio Ø apresentado para
uma utilizaçªo proibida por força de outras disposiçıes
comunitÆrias.

2.
Caso o medicamento veterinÆrio tenha jÆ recebido
uma autorizaçªo de introduçªo no mercado no momento
do pedido, os Estados-Membros envolvidos reconhecem a
autorizaçªo concedida pelo Estado-Membro de referŒncia.
Para tal, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
solicita ao Estado-Membro de referŒncia que elabore um
relatório de avaliaçªo ou, se necessÆrio, que actualize um
relatório de avaliaçªo jÆ existente. O Estado-Membro de
referŒncia elabora ou actualiza o relatório de avaliaçªo
no prazo de sessenta dias a contar da recepçªo de um
pedido vÆlido. O relatório de avaliaçªo, bem como o resumo das características do produto, a rotulagem e a literatura aprovados sªo enviados aos Estados-Membros envolvidos e ao requerente.

Todavia, quando existir regulamentaçªo comunitÆria ainda
em vias de adopçªo, as autoridades competentes podem
recusar a autorizaçªo de um medicamento veterinÆrio, se
esta medida for necessÆria para assegurar a protecçªo da
saœde pœblica, dos consumidores ou da saœde dos animais.
A autorizaçªo serÆ igualmente recusada se o processo apresentado às autoridades competentes nªo estiver conforme
com o disposto no artigo 12.o, no n.o 1 do artigo 13.o e no
artigo 15.o.»
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3.
Caso o medicamento veterinÆrio nªo tenha recebido
uma autorizaçªo de introduçªo no mercado no momento
do pedido, o requerente solicita ao Estado-Membro de referŒncia que elabore um projecto de relatório de avaliaçªo,
um projecto de resumo das características do produto e um
projecto de rotulagem e literatura. O Estado-Membro de
referŒncia elabora estes projectos no prazo de cento e vinte
dias a contar da data da recepçªo de um pedido vÆlido, e
transmite-os aos Estados-Membros envolvidos e ao requerente.
4.
No prazo de noventa dias após a data de recepçªo
dos documentos referidos nos n.o 2 e n.o 3, os Estados-Membros envolvidos aprovam o relatório de avaliaçªo e o
resumo das características do produto, bem como a rotulagem e literatura. Desse facto informam o Estado-Membro
de referŒncia.
Este œltimo constata a existŒncia de um acordo geral, encerra o procedimento e informa desse facto o requerente.
5.
Cada Estado-Membro em que tenha sido apresentado
um pedido conforme ao disposto no n.o 1 adopta uma
decisªo em conformidade com o relatório de avaliaçªo e
o resumo das características do produto, bem como com a
rotulagem e a literatura aprovados, no prazo de trinta dias
a contar da data em que se constatou a existŒncia de um
acordo geral.
Artigo 33.o
1. Caso um Estado-Membro, no prazo referido no n.o 4
do artigo 32.o, nªo possa aprovar o relatório de avaliaçªo e
o resumo das características do produto, bem como a
rotulagem e a literatura devido à existŒncia de um risco
potencial grave para a saœde humana ou animal, ou para o
ambiente, deverÆ fundamentar pormenorizadamente a sua
conclusªo e comunicar os seus motivos ao Estado-Membro
de referŒncia, aos restantes Estados-Membros envolvidos e
ao requerente. As questıes relativamente às quais nªo foi
possível chegar a acordo serªo imediatamente comunicadas
ao grupo de coordenaçªo.
Quando um Estado-Membro em que tenha sido apresentado um pedido evocar os motivos referidos no n.o 1 do
artigo 71.o, deve deixar de ser considerado como Estado-Membro envolvido, para efeitos do presente capítulo.
2.
No âmbito do grupo de coordenaçªo, todos os Estados-Membros referidos no n.o 1 devem envidar esforços no
sentido de chegarem a acordo quanto às medidas a adoptar. Devem facultar ao requerente a possibilidade de expor
a sua opiniªo, oralmente ou por escrito. Caso os Estados-Membros cheguem a acordo no prazo de sessenta dias a
contar da data da comunicaçªo ao grupo das questıes
relativamente às quais nªo foi possível chegar a acordo,
o Estado-Membro de referŒncia deve verificar a existŒncia
de um acordo geral, encerrar o procedimento e informar
desse facto o requerente. É aplicÆvel o n.o 5 do artigo 31.o.
3.
Se, no prazo de sessenta dias, os Estados-Membros
nªo chegarem a acordo, a AgŒncia Ø imediatamente informada, por forma a que seja aplicado o procedimento previsto no artigo 36.o. Deve ser apresentada à AgŒncia um
exposiçªo pormenorizada das questıes relativamente às
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quais nªo foi possível chegar a acordo e dos motivos de
divergŒncia. Uma cópia destas informaçıes Ø enviada ao
requerente.
4.
Logo que tenha sido informado da apresentaçªo da
questªo à AgŒncia, o requerente enviarÆ de imediato a esta
œltima uma cópia das informaçıes e dos documentos referidos no primeiro parÆgrafo do n.o 1 do artigo 32.o.
5.
No caso referido no n.o 3, os Estados-Membros que
aprovem o relatório de avaliaçªo e o resumo das características do produto do Estado-Membro de referŒncia podem, a pedido do requerente, autorizar a introduçªo no
mercado do medicamento veterinÆrio sem aguardar o resultado do procedimento previsto no artigo 36.o. Neste
caso, a autorizaçªo Ø concedida sem prejuízo do resultado
deste procedimento.
Artigo 34.o
1.
Caso tenham sido apresentados vÆrios pedidos de
autorizaçªo de introduçªo no mercado relativos a um
dado medicamento veterinÆrio, em conformidade com os
artigos 12.o a 14.o, e os Estados-Membros tenham adoptado decisıes divergentes relativamente à sua autorizaçªo
ou à sua suspensªo ou revogaçªo, um Estado-Membro ou a
Comissªo ou o titular da autorizaçªo de introduçªo no
mercado podem submeter a questªo ao ComitØ dos Medicamentos VeterinÆrios, em seguida denominado ComitØ,
por forma a que seja aplicado o procedimento previsto no
artigo 36.o.
2.
Para promover a harmonizaçªo dos medicamentos
veterinÆrios autorizados desde hÆ, pelo menos, dez anos
na Comunidade, e reforçar a eficÆcia das disposiçıes referidas no artigo 11.o, os Estados-Membros transmitem ao
grupo de coordenaçªo o mais tardar em [data] uma lista de
medicamentos relativamente aos quais devem ser elaborados resumos das características do produto harmonizados.
O grupo de coordenaçªo aprova uma lista de medicamentos tendo em conta as propostas dos Estados-Membros,
que comunica à Comissªo.
Os medicamentos que figurem na referida lista sªo submetidos ao disposto no n.o 1, de acordo com o calendÆrio
estabelecido em conjunto com a AgŒncia.
A Comissªo, em conjunto com a AgŒncia, e após ter consultado as partes envolvidas, aprova a lista final.
Artigo 35.o
1.
Em casos específicos em que estejam envolvidos interesses comunitÆrios, os Estados-Membros, a Comissªo, o
requerente ou o titular da autorizaçªo de introduçªo no
mercado podem submeter a questªo ao ComitØ, com vista
à aplicaçªo do processo previsto no artigo 36.o, antes da
adopçªo de uma decisªo sobre o pedido, a suspensªo ou
revogaçªo de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado
ou sobre qualquer outra alteraçªo, eventualmente necessÆria, dos termos da referida autorizaçªo de introduçªo no
mercado, nomeadamente para atender à informaçªo obtida
de acordo com o título VII.
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O Estado-Membro em questªo ou a Comissªo devem definir claramente a questªo submetida à consideraçªo do ComitØ, e informar desse facto o requerente ou o titular da
autorizaçªo de introduçªo no mercado.
Os Estados-Membros e o requerente ou o titular da autorizaçªo enviarªo ao ComitØ toda as informaçıes disponíveis relativas ao assunto em questªo.
2.
Se a questªo submetida ao ComitØ disser respeito a
uma sØrie de medicamentos ou a uma classe terapŒutica, a
AgŒncia pode limitar o procedimento a certas partes específicas da autorizaçªo.
Nesse caso, o artigo 39.o só Ø aplicÆvel aos medicamentos
em questªo se estes forem abrangidos pelos procedimentos
de autorizaçªo de introduçªo no mercado referidos no
presente capítulo.»
22. O artigo 36.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
Em caso de remissªo para o procedimento previsto no presente artigo, o ComitØ analisarÆ o assunto
em questªo e emitirÆ parecer fundamentado no prazo
de sessenta dias a contar da data em que o assunto lhe
foi submetido.
Contudo, nos casos submetidos à apreciaçªo do ComitØ
em conformidade com os artigos 34.o e 35.o, este pode
prorrogar o prazo por um período suplementar que
pode ir atØ noventa dias, tendo em consideraçªo as
opiniıes dos titulares das autorizaçıes de introduçªo
no mercado em questªo.
Em casos urgentes, e sob proposta do seu presidente, o
ComitØ pode acordar num prazo mais curto.»
b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacçªo:
«3.
Antes de emitir o seu parecer, o ComitØ facultarÆ
ao requerente ou ao titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado a possibilidade de apresentar explicaçıes orais ou escritas.
O parecer do ComitØ deve ser acompanhado de um
projecto de resumo das características do produto,
bem como dos projectos de rotulagem e de literatura.
Sempre que o ComitØ o considerar oportuno, pode
convidar qualquer outra pessoa a prestar-lhe informaçıes relativamente à questªo que lhe foi submetida.
O ComitØ pode suspender o prazo previsto no n.o 1,
por forma a permitir que o requerente ou o titular
preparem explicaçıes.»
c) O n.o 4 Ø alterado da seguinte forma:
i) No primeiro parÆgrafo, a frase do corpo passa a ter
a seguinte redacçªo:
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«A AgŒncia comunica de imediato ao requerente ou
ao titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
o parecer emitido pelo ComitØ:»
ii) No primeiro parÆgrafo, o segundo travessªo passa a
ter a seguinte redacçªo:
« o resumo das características do produto proposto pelo requerente ou pelo titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado, de acordo
com o artigo 14.o, deve ser alterado»
iii) O segundo parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
«No prazo de quinze dias de calendÆrio a contar da
data de recepçªo do parecer, o requerente ou o
titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
pode informar por escrito a AgŒncia de que pretende interpor recurso. Nesse caso, apresentarÆ à
AgŒncia a fundamentaçªo pormenorizada do seu
recurso, no prazo de sessenta dias a contar da
data de recepçªo do parecer. No prazo de sessenta
dias a contar da data de recepçªo da fundamentaçªo
do recurso, o ComitØ revŒ o seu parecer em conformidade com o disposto no segundo parÆgrafo do
n.o 1 do artigo 53.o do Regulamento [(CEE)
n.o 2309/93]. As conclusıes adoptadas sobre o recurso devem ser apensas ao relatório de avaliaçªo
referido no n.o 5. As conclusıes adoptadas sobre o
recurso serªo apensas ao relatório de avaliaçªo referido no n.o 5.»
d) O n.o 5 Ø alterado da seguinte forma:
i) O primeiro parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
«No prazo de trinta dias após a sua adopçªo, a
AgŒncia enviarÆ aos Estados-Membros, à Comissªo
e ao requerente ou titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado o parecer definitivo do ComitØ,
acompanhado de um relatório descrevendo a avaliaçªo do medicamento veterinÆrio e fundamentando
as suas conclusıes.»
ii) No segundo parÆgrafo, Ø inserida a seguinte alínea c):
«c) Os projectos de rotulagem e de literatura».
23. O artigo 37.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O segundo parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
«Caso se trate de um projecto de decisªo que preveja a
concessªo de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado, devem ser anexos os documentos referidos no
segundo parÆgrafo do n.o 5 do artigo 36.o.»
b) O quarto parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
«O projecto de decisªo Ø enviado aos Estados-Membros
e ao requerente ou titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado.»
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24. O artigo 38.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A Comissªo adopta uma decisªo final em conformidade com o procedimento referido no n.o 3 do artigo
89.o, no caso de o projecto de decisªo ser conforme
com o parecer da AgŒncia.
A Comissªo adopta uma decisªo final em conformidade
com o procedimento referido no n.o 4 do artigo 89.o,
no caso de o projecto de decisªo nªo ser conforme com
o parecer da AgŒncia.»
b) No n.o 2, os segundo e terceiro travessıes passam a ter
a seguinte redacçªo:
« os Estados-Membros dispıem de, pelo menos,
quinze dias para enviar à Comissªo as suas observaçıes por escrito sobre o projecto de decisªo.
Contudo, nos casos em que a tomada de decisªo
se revista de um carÆcter urgente, o presidente
pode estabelecer um prazo mais curto, em funçªo
da urgŒncia.
 os Estados-Membros podem solicitar por escrito
que o projecto de decisªo seja examinado no ComitØ Permanente reunido em sessªo plenÆria, fundamentando pormenorizadamente a sua pretensªo.»
c) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacçªo:
«3.
A decisªo referida no n.o 1 serÆ enviada a todos
os Estados-Membros e comunicada, para informaçªo, ao
titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado ou ao
requerente. Os Estados-Membros envolvidos e o Estado-Membro de referŒncia devem conceder ou revogar a
autorizaçªo de introduçªo no mercado, ou alterar os
termos dessa autorizaçªo, por forma a darem cumprimento ao disposto na decisªo, no prazo de trinta dias
após a sua notificaçªo e a ela fazendo referŒncia. Devem
informar desse facto a Comissªo e a AgŒncia.»
25. O terceiro parÆgrafo do n.o 1 do artigo 39.o Ø suprimido.
26. O n.o 2 do artigo 42.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.
O mais tardar em [data], a Comissªo publicarÆ um
relatório sobre a experiŒncia adquirida com a aplicaçªo dos
procedimentos referidos no presente capítulo e proporÆ
quaisquer alteraçıes que se afigurem necessÆrias para melhorar a sua aplicaçªo.»
27. O artigo 43.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 43.o
As disposiçıes dos n.o 3, n.o 4 e n.o 5 do artigo 33.o e dos
artigos 34.o a 38.o nªo sªo aplicÆveis aos medicamentos
homeopÆticos veterinÆrios referidos no artigo 17.o.
As disposiçıes dos artigos 32.o a 38.o nªo sªo aplicÆveis
aos medicamentos homeopÆticos veterinÆrios referidos no
n.o 2 do artigo 19.o.»
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28. No artigo 44.o, Ø inserido o seguinte n.o 4:
«4.
Os Estados-Membros devem enviar uma cópia das
autorizaçıes referidas no n.o 1 à AgŒncia. A AgŒncia criarÆ
uma base de dados com base nestas informaçıes.»
29. A alínea f) do artigo 50.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«f) Respeitar os princípios e as directrizes relativas às boas
prÆticas de fabrico de medicamentos e utilizar exclusivamente como matØrias-primas substâncias activas que
tenham sido fabricadas em conformidade com as directrizes pormenorizadas relativas às boas prÆticas de fabrico de matØrias-primas.»
30. É inserido o seguinte artigo 50.oA:
«Artigo 50.oA
1.
Para efeitos da presente directiva, entende-se por fabrico de substâncias activas enquanto matØrias-primas, o
fabrico integral ou parcial, ou a importaçªo de uma substância activa utilizada como matØria-prima, tal como definida na secçªo C da parte 2 do Anexo I, bem como os
diferentes procedimentos de divisªo, embalagem e acondicionamento que precedem a sua incorporaçªo num medicamento veterinÆrio, incluindo a rotulagem e o acondicionamento novos, no caso, nomeadamente, do comØrcio por
grosso de matØrias-primas.
2.
As alteraçıes necessÆrias para adaptar as disposiçıes
do n.o 1 ao progresso científico e tØcnico sªo adoptadas
em conformidade com o procedimento referido no n.o 2
do artigo 89.o.»
31. No artigo 51.o sªo inseridos os seguintes terceiro e quarto
parÆgrafos:
«Os princípios relativos às boas prÆticas de fabrico de substâncias activas utilizadas enquanto matØrias-primas, referidas na alínea f) do artigo 50.o, sªo adoptados sob a forma
de directrizes pormenorizadas.
A Comissªo publica igualmente directrizes relativas à
forma e ao conteœdo da autorizaçªo referida no n.o 1 do
artigo 44.o, aos relatórios referidos no n.o 3 do artigo 80.o
e à forma e conteœdo do certificado de boas prÆticas de
fabrico referido no n.o 5 do artigo 80.o.»
32. O n.o 1 do artigo 53.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1. Os Estados-Membros assegurar-se-ªo de que a pessoa
qualificada referida no n.o 1 do artigo 52.o preenche as
condiçıes de qualificaçªo referidas nos n.o 2 e n.o 3 do
presente artigo.»
33. O n.o 1 do artigo 54.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1. Uma pessoa que exerça, num Estado-Membro, as
actividades da pessoa referida no n.o 1 do artigo 52.o,
no momento da transposiçªo da Directiva 81/851/CEE,
sem obedecer às condiçıes de qualificaçªo referidas no
artigo 53.o, estÆ qualificada para continuar a exercer estas
actividades na Comunidade.»
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34. A alínea b) do n.o 1 do artigo 55.o passa a ter a seguinte
redacçªo:
«b) No caso de medicamentos veterinÆrios provenientes de
países terceiros, mesmo que fabricados na Comunidade,
cada lote de fabrico importado tenha sido objecto, num
Estado-Membro, de uma anÆlise qualitativa completa,
de uma anÆlise quantitativa de, pelo menos, todas as
substâncias activas e de quaisquer outros ensaios ou
verificaçıes necessÆrios para assegurar a qualidade
dos medicamentos veterinÆrios, no respeito das condiçıes previstas para a autorizaçªo de introduçªo no
mercado.»
35. O artigo

58.o

sofre as seguintes alteraçıes:

a) O n.o 1 Ø alterado da seguinte forma:
i) A frase do corpo passa a ter a seguinte redacçªo:
«Excepto no caso dos medicamentos referidos no
n.o 1 do artigo 17.o, os acondicionamentos primÆrios e as embalagens exteriores dos medicamentos
veterinÆrios devem ser aprovados pelas autoridades
competentes. Devem indicar, em caracteres legíveis,
as seguintes informaçıes, em conformidade com as
informaçıes e os documentos fornecidos por força
dos artigos 12.o a 13.oD e com o resumo das características do produto:»
ii) As alíneas a) e b) passam a ter a seguinte redacçªo:
«a) Nome do medicamento, incluindo a dosagem
e/ou a forma farmacŒutica, quando existirem
diversas dosagens e/ou diversas formas farmacŒuticas do medicamento;
b) Composiçªo das substâncias activas, expressa
qualitativa e quantitativamente por dose unitÆria
ou de acordo com a forma de administraçªo
para um dado volume ou peso, utilizando as
denominaçıes comuns;»
iii) A alínea e) passa a ter a seguinte redacçªo:
«e) Nome ou firma e o domicílio ou a sede social
do titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado e, caso aplicÆvel, do representante do titular designado por este œltimo;»
iv) A alínea g) passa a ter a seguinte redacçªo:
«g) Período de espera, expresso em horas ou em
dias, dos medicamentos veterinÆrios para as espØcies destinadas à produçªo de alimentos, para
todas as espØcies em causa e para os diferentes
produtos alimentares afectados (carne e miudezas, ovos, leite e mel), incluindo os produtos
cujo período de espera seja nulo.»
v) A alínea l) passa a ter a seguinte redacçªo:
«l) Indicaçªo para uso veterinÆrio ou, quando
aplicÆvel, no caso dos medicamentos referidos
no artigo 67.o, a indicaçªo para uso veterinÆrio
 medicamento sujeito a receita veterinÆria.»
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b) É inserido o seguinte n.o 5:
«5.
No caso dos medicamentos que tenham obtido
uma autorizaçªo de introduçªo no mercado por força
do Regulamento [(CEE) n.o 2309/93], os Estados-Membros podem autorizar ou exigir que a embalagem exterior contenha informaçıes suplementares relativas a
comercializaçªo, posse, venda ou eventuais medidas de
precauçªo necessÆrias, desde que as referidas informaçıes nªo sejam contrÆrias ao direito comunitÆrio nem
aos termos da autorizaçªo de introduçªo no mercado e
que nªo sejam de carÆcter publicitÆrio.
As informaçıes suplementares mencionadas devem figurar num dístico de forma quadrada com barra a azul,
para que se destaquem claramente das informaçıes referidas no n.o 1.»
36. O artigo 59.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) No n.o 1, a frase do corpo passa a ter a seguinte redacçªo:
«Quando se tratar de ampolas, as informaçıes referidas
no n.o 1 do artigo 58.o devem ser mencionadas nas
embalagens exteriores. Em contrapartida, nos acondicionamentos primÆrios apenas sªo necessÆrias as informaçıes seguintes:»
b) Os n.o 2 e n.o 3 passam a ter a seguinte redacçªo:
«2.
No que diz respeito aos acondicionamentos primÆrios de pequena dimensªo, à excepçªo das ampolas
que contenham apenas uma dose de utilizaçªo e nas
quais seja impossível mencionar as informaçıes previstas no n.o 1, o disposto nos n.o 1, n.o 2 e n.o 3 do
artigo 58.o aplica-se exclusivamente à embalagem exterior.
3.
As informaçıes previstas nos terceiro e sexto travessıes do n.o 1 devem ser redigidas, na embalagem
exterior e no acondicionamento primÆrio dos medicamentos, na ou nas línguas do país de introduçªo no
mercado.»
37. O artigo 60.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 60.o
Quando nªo haja embalagem exterior, todas as informaçıes que, por força dos artigos 58.o e 59.o, deveriam
constar dessa embalagem serªo mencionadas no acondicionamento primÆrio.»
38. O artigo 61.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
É obrigatória a inclusªo de literatura na embalagem dos medicamentos veterinÆrios, a menos que toda
a informaçªo requerida pelo presente artigo conste no
recipiente e na embalagem externa. Os Estados-Membros adoptarªo todas as medidas adequadas para que a
literatura de um medicamento veterinÆrio diga unicamente respeito a esse medicamento. A literatura deve
ser redigida por forma a ser compreendida pelo grande
pœblico e na língua ou línguas oficiais do Estado-Membro onde o medicamento Ø comercializado.»
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b) O n.o 2 Ø alterado da seguinte forma:
i) A frase do corpo passa a ter a seguinte redacçªo:
«A literatura deve ser aprovada pelas autoridades
competentes. Deve incluir, pelo menos, as seguintes
informaçıes, em conformidade com as informaçıes
e documentos fornecidos por força dos artigos 12.o a
13.oD e com o resumo aprovado das características
do produto:»
ii) As alíneas a) e b) passam a ter a seguinte redacçªo:
«a) Nome ou firma e domicílio ou sede social do
titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
e, se for caso disso, do fabricante e dos representantes designados do titular nos Estados-Membros;
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41. O título do T˝TULO VI passa a ter a seguinte redacçªo:
«T˝TULO VI
Posse, distribuiçªo e comercializaçªo de medicamentos
veterinÆrios»
42. No artigo 65.o, Ø inserido o seguinte n.o 3A:
«3A.
O titular de uma autorizaçªo de distribuiçªo deve
dispor de um plano de urgŒncia que garanta a execuçªo
efectiva de todas as acçıes de retirada do mercado, ordenadas pelas autoridades competentes ou realizadas em cooperaçªo com o fabricante do medicamento em questªo ou
com o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado do
medicamento mencionado.»
43. O artigo 66.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 2 passa a ter a seguinte redacçªo:

b) Nome do medicamento veterinÆrio e composiçªo
qualitativa e quantitativa das substâncias activas,
utilizando as denominaçıes comuns internacionais recomendadas pela Organizaçªo Mundial de
Saœde sempre que estas denominaçıes existam, e
indicando o nome autorizado em cada um dos
Estados-Membros quando um medicamento for
autorizado, por força do procedimento previsto
nos artigos 31.o a 43.o, sob nomes diferentes nos
Estados-Membros envolvidos.»
c) O n.o 3 Ø suprimido.
39. O artigo 62.o passa a ter a seguinte redacçªo:

i) A frase do corpo passa a ter a seguinte redacçªo:
«Todas as pessoas habilitadas por força do n.o 1 a
vender medicamentos veterinÆrios devem manter
uma documentaçªo pormenorizada sobre os medicamentos comercializados mediante receita mØdica,
que inclua, para cada transacçªo de entrada ou de
saída, as seguintes informaçıes:»
ii) O terceiro parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
«A contabilidade deve estar à disposiçªo das autoridades competentes, para efeitos de inspecçªo, durante um período de cinco anos.»

«Artigo 62.o
b) Os n.o 3 e n.o 4 sªo suprimidos.
No caso de nªo serem respeitadas as disposiçıes previstas
no presente título, as autoridades competentes podem,
após notificaçªo ao interessado à qual nªo seja dado seguimento, proceder à suspensªo ou à revogaçªo da autorizaçªo de introduçªo no mercado.»
40. O n.o 2 do artigo 64.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) A frase do corpo passa a ter a seguinte redacçªo:
«A rotulagem e, eventualmente, a literatura dos medicamentos referidos no n.o 1 do artigo 17.o devem conter,
obrigatória e exclusivamente, as seguintes mençıes,
para alØm da indicaçªo muito clara medicamento homeopÆtico veterinÆrio:»
b) O primeiro travessªo passa a ter a seguinte redacçªo:
« denominaçªo científica da(s) estirpe(s), seguida do
grau de diluiçªo, utilizando os símbolos da farmacopeia adoptada, em conformidade com o ponto 8.
do artigo 1.o; se o medicamento homeopÆtico veterinÆrio for composto de diversas estirpes, a denominaçªo científica das estirpes na rotulagem pode
ser substituída por um nome comercial,»

44. O artigo 67.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O primeiro parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
i) A frase do corpo passa a ter a seguinte redacçªo:
«Sem prejuízo de regulamentaçıes comunitÆrias
ou nacionais mais rigorosas relativas à comercializaçªo de medicamentos veterinÆrios e para protecçªo da saœde humana e animal, Ø exigida uma
receita veterinÆria para a distribuiçªo ao pœblico
dos seguintes medicamentos veterinÆrios:»
ii) É inserida a alínea a)-A seguinte:
«a)-A Medicamentos veterinÆrios para animais destinados à produçªo de alimentos»
iii) O terceiro travessªo da alínea b) Ø suprimido:
iv) A alínea d) passa a ter a seguinte redacçªo:
«d) Fórmulas magistrais ou oficinais destinadas a
animais.»
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b) O segundo parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
«AlØm disso, Ø exigida receita no caso de medicamentos
veterinÆrios novos que contenham substâncias activas
cuja utilizaçªo em medicamentos veterinÆrios seja autorizada hÆ menos de sete anos.»
45. No artigo 69.o o primeiro parÆgrafo passa a ter a seguinte
redacçªo:
«Os Estados-Membros devem garantir que os proprietÆrios
ou o responsÆvel por animais destinados à produçªo de
alimentos possam justificar a aquisiçªo, a posse e a administraçªo de medicamentos veterinÆrios em animais deste
tipo durante um período de cinco anos, a contar do seu
abate.»
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veterinÆrios, em especial as relativas às respectivas reacçıes adversas nos animais e no ser humano, e para a
avaliaçªo científica de tais informaçıes.»
b) Após o segundo parÆgrafo, Ø inserido o seguinte parÆgrafo:
«Os Estados-Membros devem assegurar-se de que as informaçıes pertinentes recolhidas atravØs do referido sistema sejam transmitidas de forma adequada aos restantes Estados-Membros e à AgŒncia. Estas informaçıes
devem ser incluídas na base de dados referida na alínea
j) do segundo parÆgrafo do artigo 51.o do Regulamento
[(CEE) n.o 2309/93] e devem ser acessíveis permanentemente à totalidade dos Estados-Membros.»

46. No artigo 70.o a frase do corpo passa a ter a seguinte
redacçªo:

50. No segundo parÆgrafo do artigo 74.o, a frase do corpo
passa a ter a seguinte redacçªo:

«Em derrogaçªo do disposto no artigo 9.o e sem prejuízo
do disposto no artigo 67.o, os Estados-Membros devem
garantir que os veterinÆrios que prestem serviços noutro
Estado-Membro possam transportar consigo pequenas
quantidades, que nªo ultrapassem as necessidades quotidianas, de medicamentos veterinÆrios para administrar a animais, à excepçªo de medicamentos veterinÆrios imunológicos cuja utilizaçªo nªo seja autorizada no Estado-Membro
em que sªo prestados esses serviços (em seguida denominado Estado-Membro de acolhimento), desde que sejam
satisfeitas as seguintes condiçıes:»

«A essa pessoa qualificada, que deve residir na Comunidade, incumbe:»

47. No n.o 1 do artigo 71.o Ø aditado o segundo parÆgrafo
seguinte:
«O Estado-Membro pode igualmente evocar as disposiçıes
do primeiro parÆgrafo para recusar a concessªo de uma
autorizaçªo de introduçªo no mercado de acordo com um
procedimento descentralizado, como previsto nos artigos
31.o a 43.o.»
48. O n.o 2 do artigo 72.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.
Os Estados-Membros podem impor aos clínicos veterinÆrios e a outros profissionais de saœde obrigaçıes especiais, no que respeita à comunicaçªo de casos de suspeita
de reacçıes adversas graves ou inesperadas ou de reacçıes
adversas nos seres humanos.»
49. O artigo 73.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O primeiro parÆgrafo passa a ter a seguinte redacçªo:
«Por forma a garantir a adopçªo de decisıes regulamentares adequadas e harmonizadas relativamente aos medicamentos veterinÆrios autorizados na Comunidade,
tendo em conta as informaçıes obtidas sobre casos de
suspeita de reacçıes adversas de medicamentos veterinÆrios em condiçıes normais de utilizaçªo, os Estados-Membros devem criar um sistema de farmacovigilância
veterinÆria. Este sistema deve ser utilizado para a recolha de informaçıes œteis à vigilância dos medicamentos

51. Os n.o 2 a n.o 6 do artigo 75.o passam a ter a seguinte
redacçªo:
«2.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
deve registar e comunicar prontamente, o mais tardar no
prazo de quinze dias de calendÆrio após a recepçªo da
informaçªo, à autoridade competente do Estado-Membro
em cujo território o incidente tenha ocorrido, todos os
casos de suspeita de reacçıes adversas graves e de reacçıes
adversas em seres humanos associadas à utilizaçªo de medicamentos veterinÆrios que lhe tenham sido comunicados.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado deve
igualmente registar e comunicar prontamente, o mais tardar no prazo de quinze dias de calendÆrio após a recepçªo
da informaçªo, à autoridade competente do Estado-Membro em cujo território o medicamento veterinÆrio estÆ
autorizado, todos os casos de suspeita de reacçıes adversas
graves e de reacçıes adversas em seres humanos associadas
à utilizaçªo de medicamentos veterinÆrios de que razoavelmente devesse ter conhecimento.
Salvo em circunstâncias excepcionais, as reacçıes adversas
referidas devem ser comunicadas sob a forma de relatório
electrónico, em conformidade com as directrizes referidas
no n.o 1 do artigo 77.o.
3.
O titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado
deve assegurar que todos os casos de suspeita de reacçıes
adversas graves e inesperadas e de reacçıes adversas em
seres humanos que ocorram no território de um país terceiro sejam prontamente comunicadas, o mais tardar no
prazo de quinze dias de calendÆrio após a recepçªo da
informaçªo, em conformidade com as directrizes referidas
no n.o 1 do artigo 77.o, a fim de que a AgŒncia e as
autoridades competentes dos Estados-Membros em que o
medicamento veterinÆrio estÆ autorizado delas possam ter
conhecimento.
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4.
Em derrogaçªo do disposto nos n.o 2 e n.o 3, no caso
dos medicamentos veterinÆrios abrangidos pela Directiva
87/22/CEE ou dos medicamentos que tenham beneficiado
de procedimentos de autorizaçªo de introduçªo no mercado nos termos dos artigos 31.o e 32.o da presente directiva, ou que tenham sido objecto dos procedimentos previstos nos artigos 36.o, 37.o e 38.o da presente directiva, o
titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado deve assegurar que todos os casos de suspeita de reacçıes adversas
graves e de reacçıes adversas em seres humanos ocorridos
na Comunidade sejam comunicados, por forma a que sejam acessíveis ao Estado-Membro de referŒncia ou a uma
autoridade competente designada como Estado-Membro de
referŒncia. O Estado-Membro de referŒncia deve assumir a
responsabilidade da anÆlise e do acompanhamento das referidas reacçıes adversas.
5.
A menos que tenham sido estabelecidas outras obrigaçıes no momento da concessªo da autorizaçªo de introduçªo no mercado, a comunicaçªo de quaisquer reacçıes
adversas serÆ feita à autoridade competente, sob a forma de
um relatório periódico actualizado relativo à segurança,
quer de imediato, mediante pedido, quer a intervalos regulares com a seguinte periodicidade: semestralmente, nos
primeiros dois anos após a autorizaçªo; anualmente, nos
dois anos subsequentes, e, posteriormente, de trŒs em trŒs
anos. Os relatórios periódicos actualizados relativos à segurança serªo acompanhados de uma avaliaçªo científica
dos riscos e benefícios do medicamento veterinÆrio.
6.
Após a emissªo da autorizaçªo de introduçªo no
mercado, o respectivo titular pode requerer, se for caso
disso, a alteraçªo dos prazos referidos no n.o 5, em conformidade com o procedimento estabelecido no Regulamento (CE) n.o 541/95 da Comissªo (*).
___________
(*) JO L 55 de 11.3.1995, p. 7.»
52. O n.o 1 do artigo 76.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A AgŒncia, em colaboraçªo com os Estados-Membros e a Comissªo, cria uma rede informÆtica para facilitar
o intercâmbio de informaçıes sobre farmacovigilância relativas aos medicamentos veterinÆrios comercializados na
Comunidade.»
53. O segundo parÆgrafo do n.o 1 do artigo 77.o passa a ter a
seguinte redacçªo:
«De acordo com as referidas directrizes, o titular da autorizaçªo de introduçªo no mercado deve utilizar uma terminologia mØdica veterinÆria aceite a nível internacional
para a transmissªo dos relatórios sobre as reacçıes adversas.
Estas directrizes serªo publicadas pela Comissªo e terªo em
conta os trabalhos de harmonizaçªo internacional no domínio da farmacovigilância.»
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54. O artigo 78.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 2 passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.
No caso de ser necessÆria uma medida urgente
para proteger a saœde humana ou a saœde animal, o
Estado-Membro em causa pode suspender a autorizaçªo
de introduçªo no mercado de um medicamento veterinÆrio, desde que notifique a AgŒncia, a Comissªo e os
restantes Estados-Membros, o mais tardar no dia œtil
seguinte.»
b) É inserido o seguinte n.o 3:
«3.
Uma vez informada, em aplicaçªo do disposto
nos n.o 1 e n.o 2, a AgŒncia deve entregar o seu parecer
tªo rapidamente quanto possível, de acordo com a urgŒncia da questªo.
Com base neste parecer, a Comissªo pode solicitar aos
Estados-Membros onde o medicamento veterinÆrio Ø
comercializado que tomem de imediato medidas temporÆrias.
As medidas definitivas serªo adoptadas em conformidade com o procedimento referido no n.o 3 do artigo
89.o, no caso de o projecto de decisªo ser conforme
com o parecer da AgŒncia.
As medidas definitivas serªo adoptadas em conformidade com o procedimento referido no n.o 4 do artigo
89.o, no caso de o projecto de decisªo nªo ser conforme com o parecer da AgŒncia.»
55. O artigo 80.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A autoridade competente do Estado-Membro interessado certificar-se-Æ, atravØs de repetidas inspecçıes,
de que sªo respeitadas as exigŒncias legais relativas aos
medicamentos veterinÆrios.
A autoridade competente pode proceder a inspecçıes
junto dos fabricantes de substâncias activas utilizadas
enquanto matØrias-primas em medicamentos veterinÆrios, bem como a inspecçıes às instalaçıes do titular
da autorizaçªo de introduçªo no mercado sempre que
considere existirem fortes indícios de que o disposto no
artigo 51.o nªo esteja a ser respeitado. As referidas inspecçıes podem igualmente ser efectuadas a pedido de
um outro Estado-Membro, da Comissªo ou da AgŒncia.
A fim de verificar a conformidade dos dados submetidos, com vista à obtençªo de um certificado de conformidade com as monografias da Farmacopeia Europeia,
o organismo de normalizaçªo das nomenclaturas e normas de qualidade, nos termos da Convençªo relativa à
elaboraçªo de uma Farmacopeia Europeia (*) (Direcçªo
Europeia de Qualidade dos Medicamentos), pode dirigir-se à Comissªo ou à AgŒncia solicitando uma inspecçªo deste tipo, quando a matØria-prima em causa
for objecto de uma monografia da Farmacopeia Europeia.
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A autoridade competente de um Estado-Membro pode
efectuar uma inspecçªo junto de um fabricante de matØrias-primas, a pedido do próprio fabricante.
Estas inspecçıes serªo efectuadas por agentes dependentes das autoridades competentes, que devem estar habilitados a:
a) Proceder às inspecçıes dos estabelecimentos de fabrico e de comØrcio, bem como dos laboratórios
encarregados, pelo titular da autorizaçªo referida,
de efectuar controlos por força do artigo 24.o;

26.3.2002

6.
Os Estados-Membros devem possuir um registo
comunitÆrio actualizado de certificados de boas prÆticas
de fabrico, relativo aos certificados de boas prÆticas de
fabrico emitidos pelas respectivas autoridades competentes. A AgŒncia gerirÆ o registo mencionado a nível
comunitÆrio.
7.
No caso de a inspecçªo referida no n.o 1 nªo
permitir concluir que o fabricante respeita as boas prÆticas de fabrico como previstas na legislaçªo comunitÆria, a autoridade competente do Estado-Membro deve
incluir essa informaçªo, igualmente, no registo comunitÆrio referido no n.o 6.»

b) Colher amostras;
56. O artigo 82.o passa a ter a seguinte redacçªo:
c) Tomar conhecimento de todos os documentos referentes ao objecto das inspecçıes, sem prejuízo das
disposiçıes em vigor nos Estados-Membros a 9 de
Outubro de 1981, que limitem esta faculdade no que
diz respeito à descriçªo do modo de fabrico;
d) Inspeccionar as instalaçıes dos titulares de introduçıes no mercado ou de qualquer empresa encarregada pelo titular de realizar actividades descritas no
título VII, e, nomeadamente, nos seus artigos 74.o e
75.o.
___________
(*) JO L 158 de 25.6.1994, p. 19.»
b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacçªo:
«3.
Os funcionÆrios que representem a autoridade
competente devem elaborar um relatório, após cada
uma das inspecçıes referidas no n.o 1, sobre a conformidade com os princípios e as directrizes relativos às
boas prÆticas de fabrico referidos no artigo 51.o ou,
quando aplicÆvel, com as exigŒncias estabelecidas no
título VII. O fabricante ou o titular da autorizaçªo de
introduçªo no mercado submetidos à inspecçªo serªo
informados do conteœdo dos relatórios mencionados.»

«Artigo 82.o
1.
Sempre que um Estado-Membro o considerar necessÆrio por razıes relacionadas com a saœde pœblica ou a
saœde animal, pode exigir que o titular de uma autorizaçªo
de introduçªo no mercado de uma vacina viva ou de um
medicamento imunológico veterinÆrio destinado a uma
doença objecto de medidas profilÆcticas a nível comunitÆrio submeta ao controlo de um laboratório do Estado ou
de um laboratório reconhecido pelo Estado-Membro,
amostras dos lotes do produto a granel e/ou do medicamento, antes da sua comercializaçªo.
2.
A pedido das autoridades competentes, o titular da
autorizaçªo de introduçªo no mercado deve fornecer, tªo
rapidamente quanto possível, as amostras referidas no n.o 1,
acompanhadas dos relatórios de controlo referidos no n.o 2
do artigo 81.o.
A autoridade competente deve informar os restantes Estados-Membros onde o medicamento veterinÆrio estÆ autorizado, bem como a Direcçªo Europeia de Qualidade dos
Medicamentos, da sua intençªo de controlar o lote em
questªo.

c) Sªo inseridos os n.o 4 a n.o 7 seguintes:
«4.
Sem prejuízo dos eventuais acordos celebrados
entre a Comunidade e um país terceiro, um Estado-Membro, a Comissªo ou a AgŒncia podem solicitar a
um fabricante estabelecido num país terceiro que se
submeta à inspecçªo referida no n.o 1.
5.
No prazo de noventa dias após a inspecçªo referida no n.o 1, deve ser emitido um certificado de boas
prÆticas de fabrico ao fabricante, caso a inspecçªo permita concluir que o fabricante em questªo respeita os
princípios e as directrizes relativas a boas prÆticas de
fabrico previstos na legislaçªo comunitÆria.
No caso de uma inspecçªo realizada no âmbito do
procedimento de certificaçªo relativamente às monografias da Farmacopeia Europeia, deve ser emitido um certificado de conformidade com a monografia da Farmacopeia.

Neste caso, as autoridades competentes de um Estado-Membro nªo podem aplicar, igualmente, o disposto no
n.o 1.
3.
Após o estudo dos relatórios de controlo mencionados no n.o 2 do artigo 81.o, o laboratório encarregado do
controlo sujeita novamente as amostras fornecidas à totalidade dos ensaios realizados ao produto acabado pelo fabricante, em conformidade com as disposiçıes que figuram
para o efeito no processo de autorizaçªo de introduçªo no
mercado.
A lista de ensaios que o laboratório encarregado do controlo deve realizar novamente pode ser reduzida aos ensaios mais pertinentes, desde que isso seja objecto de um
acordo entre todos os Estados-Membros envolvidos e, se
for caso disso, em coordenaçªo com a Direcçªo Europeia
de Qualidade dos Medicamentos.
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No caso dos medicamentos imunológicos veterinÆrios objecto de uma autorizaçªo de introduçªo no mercado por
força do Regulamento [(CEE) n.o 2309/93], a lista de ensaios a realizar novamente pelo laboratório de controlo só
poderÆ ser reduzida após a obtençªo, igualmente, de um
parecer favorÆvel da AgŒncia.
4.
Os resultados dos ensaios devem ser reconhecidos
pela totalidade dos Estados-Membros envolvidos.
5.
Excepto no caso de a Comissªo ser informada de que
Ø necessÆrio um prazo maior para concluir as anÆlises, os
Estados-Membros devem assegurar a conclusªo dessa anÆlise no prazo de sessenta dias após a recepçªo das amostras.
A autoridade competente comunica os resultados dos ensaios aos restantes Estados-Membros envolvidos, à Direcçªo
Europeia de Qualidade dos Medicamentos, ao titular da
autorizaçªo e, caso aplicÆvel, ao fabricante, no mesmo
prazo.
Caso uma autoridade competente constate que um lote de
um produto imunológico veterinÆrio nªo estÆ em conformidade com os relatórios de controlo do fabricante ou
com as especificaçıes previstas na autorizaçªo de introduçªo no mercado, pode adoptar todas as medidas necessÆrias relativamente ao titular da autorizaçªo de introduçªo
no mercado e ao fabricante, se for caso disso, devendo
informar os restantes Estados-Membros onde o medicamento veterinÆrio esteja autorizado.»
57. O artigo 83.o sofre as seguintes alteraçıes:
a) O n.o 1 Ø alterado da seguinte forma:
i) A alínea a) passa a ter a seguinte redacçªo:
«a) Que a avaliaçªo da relaçªo benefício/risco do
medicamento veterinÆrio nas condiçıes de utilizaçªo autorizadas aquando do pedido de autorizaçªo nªo Ø favorÆvel considerando, em particular, os benefícios em termos de saœde e de
bem-estar dos animais, bem como a segurança
e os benefícios em matØria de saœde para o
consumidor, quando a autorizaçªo disser respeito a medicamentos veterinÆrios para utilizaçªo zootecnológica;»
ii) O segundo parÆgrafo da alínea e) Ø suprimido.
iii) A alínea f) passa a ter a seguinte redacçªo:
«f) Que estªo erradas as informaçıes que figuram
no processo por força do disposto nos artigos
12.o a 13.oD e no artigo 27.o;»
iv) A alínea h) Ø suprimida.
v) É aditado o segundo parÆgrafo seguinte:
«Quando existir regulamentaçªo comunitÆria ainda
em vias de adopçªo, as autoridades competentes
podem recusar a autorizaçªo de um medicamento
veterinÆrio, se esta medida for necessÆria para asse-
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gurar a protecçªo da saœde pœblica, dos consumidores ou da saœde dos animais.»
b) A alínea a) do n.o 2 passa a ter a seguinte redacçªo:
«a) Que as informaçıes que figurem no processo por
força do disposto nos artigos 12.o a 13.oD nªo foram alteradas em conformidade com os n.o 1 e n.o 5
do artigo 27.o;»
58. A alínea a) do n.o 1 do artigo 84.o passa a ter a seguinte
redacçªo:
«a) A avaliaçªo da relaçªo benefício/risco do medicamento
veterinÆrio nas condiçıes de utilizaçªo indicadas
aquando do pedido de autorizaçªo nªo Ø favorÆvel
considerando, em particular, os benefícios em termos
de saœde e de bem-estar dos animais, bem como a
segurança e os benefícios em matØria de saœde para
o consumidor, quando o pedido disser respeito a medicamentos veterinÆrios para utilizaçªo zootecnológica;»
59. Os n.o 2 e n.o 3 do artigo 89.o passam a ter a seguinte
redacçªo:
«2.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø
aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, de acordo 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 Ø fixado em trŒs meses.
3.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento consultivo previsto no artigo 3.o da
Decisªo 1999/468/CE, de acordo com o disposto nos seus
artigos 7.o e 8.o.
4.
Em caso de remissªo para o presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE, de acordo com o disposto nos seus
artigos 7.o e 8.o.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.
5.
O ComitØ Permanente estabelecerÆ o seu regulamento
interno.»
60. O artigo 90.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 90.o
Os Estados-Membros tomam todas as medidas adequadas
para que as autoridades competentes envolvidas transmitam entre si as informaçıes apropriadas, especialmente
para garantir o respeito pelas condiçıes previstas para a
autorizaçªo referidas no artigo 44.o, os certificados referidos no n.o 5 do artigo 80.o ou a autorizaçªo de introduçªo
no mercado.
A pedido fundamentado, os Estados-Membros transmitem
de imediato às autoridades competentes de outro Estado-Membro os relatórios referidos no n.o 3 do artigo 80.o.
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Os resultados das inspecçıes referidas no n.o 1 do artigo
80.o efectuadas por inspectores do Estado-Membro em
questªo sªo vÆlidas para a Comunidade.
Contudo, a título excepcional, se um Estado-Membro considerar, por razıes graves relacionadas com a saœde pœblica
ou a saœde animal, nªo poder aceitar as conclusıes da
inspecçªo referida no n.o 1 do artigo 80.o, informa de
imediato a Comissªo e a AgŒncia.
Uma vez informada das razıes graves mencionadas, a Comissªo pode, após consulta dos Estados-Membros envolvidos, solicitar que o inspector da autoridade de vigilância
competente proceda a uma nova inspecçªo. O referido
inspector pode ser assistido por dois inspectores de Estados-Membros que nªo estejam envolvidos no diferendo.»
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segurança que tenha em conta a natureza da substância
sujeita a ensaio.»
Artigo 2.o
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas necessÆrias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em [data]. Do facto
informarªo imediatamente a Comissªo.
Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposiçıes, estas
devem incluir uma referŒncia à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referŒncia aquando da sua publicaçªo oficial.
As modalidades dessa referŒncia serªo adoptadas pelos Estados-Membros.

61. O artigo 95.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 95.o
Os Estados-Membros nªo autorizam produtos alimentares
destinados ao consumo humano que provenham de animais utilizados em ensaios de medicamentos, a menos que
as autoridades competentes tenham fixado um período de
espera adequado suficiente. O período de espera mencionado deve ser, no mínimo, o mencionado no n.o 2 do
artigo 11.o, eventualmente acompanhado de um factor de

Artigo 3.o
A presente directiva entra em vigor no vigØsimo dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.
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Proposta de regulamento do Conselho que estabelece medidas para a recuperaçªo da unidade
populacional de bacalhau no mar da Irlanda (divisªo CIEM VIIa), aplicÆveis em 2002
(2002/C 75 E/15)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 699 final  2001/0279(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 28 de Novembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

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,
Considerando o seguinte:
(1) Em Novembro de 1999, o Conselho Internacional de Exploraçªo do Mar (CIEM) assinalou que a unidade populacional de bacalhau no mar da Irlanda (divisªo CIEM VIIa)
estava em risco sØrio de ruptura.
(2) Os pareceres emitidos, posteriormente, pelo CIEM indicam
que as quantidades de bacalhau adulto no mar da Irlanda se
mantiveram num nível muito baixo em 2000 e 2001 e
continuarªo a ser reduzidas em 2002.
n.o

304/2000 da Comissªo, de 9 de
(3) O Regulamento (CE)
Fevereiro de 2000, que estabelece medidas para a recuperaçªo da unidade populacional de bacalhau no mar da
Irlanda (divisªo CIEM VIIa) (1), com a œltima redacçªo que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 660/2000 (2), instituiu medidas de protecçªo do bacalhau adulto durante a
Øpoca de desova de 2000.

Artigo 1.o
O presente regulamento estabelece medidas de protecçªo do
bacalhau adulto durante a Øpoca de desova de 2002 no mar
da Irlanda [divisªo CIEM VIIa como definida no Regulamento
(CEE) n.o 3880/91 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1991,
relativo à apresentaçªo de estatísticas sobre as capturas nominais efectuadas pelos Estados-Membros que pescam no Nordeste do Atlântico (4)].
Artigo 2.o
1.
No período compreendido entre 11 de Fevereiro e 30 de
Abril de 2002, Ø proibido utilizar qualquer rede de arrasto pelo
fundo, rede envolvente-arrastante ou rede rebocada similar,
qualquer rede de emalhar, tresmalho, rede de enredar ou rede
estÆtica similar ou qualquer arte de pesca que comporte anzóis
na parte da divisªo CIEM VIIa delimitada por:
 costa oriental da Irlanda e costa oriental da Irlanda do
Norte e
 linhas rectas que unem sequencialmente as seguintes coordenadas:
 um ponto na costa oriental da península de Ards na
Irlanda do Norte a 54°30’N

(4) O Regulamento (CE) n.o 300/2001 do Conselho, de 14 de
Fevereiro de 2001, que estabelece medidas para a recuperaçªo da unidade populacional de bacalhau no mar da
Irlanda (divisªo CIEM VII a), aplicÆveis em 2001 (3), instituiu medidas de protecçªo do bacalhau adulto durante a
Øpoca de desova de 2001.
(5) Durante o período de aplicaçªo das medidas, foram concluídos trabalhos científicos suplementares e adquirida experiŒncia prÆtica que requerem a alteraçªo, para 2002, das
condiçıes aplicadas em 2001.
(6) A utilizaçªo de redes de arrasto semi-pelÆgicas na Ærea de
defeso deve, designadamente, passar a ser proibida e a
utilizaçªo de redes de arrasto selectivas deve ser alargada
a uma parte mais vasta da Ærea de defeso. Em consequŒncia, deixa de ser necessÆria a presença de observadores nos
navios que utilizam as referidas redes,
(1) JO L 35 de 10.2.2000, p. 10.
(2) JO L 80 de 31.3.2000, p. 14.
(3) JO L 44 de 15.2.2001, p. 12.

 54°30’N, 04°50’W
 53°15’N, 04°50’W
 um ponto na costa oriental da Irlanda a 53°15’N.
2.

Em derrogaçªo do n.o 1, na zona e no período definidos:

a) É autorizada a utilizaçªo de redes de arrasto pelo fundo
com portas, desde que nªo seja mantido a bordo nenhum
outro tipo de arte de pesca e que essas redes:
i) tenham uma malhagem compreendida entre 70 mm e
79 mm ou 80 mm e 89 mm e
ii) tenham exclusivamente uma das categorias de malhagem autorizadas e
(4) JO L 365 de 31.12.1991, p. 1.
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iii) nenhuma malha individual, independentemente da sua
posiçªo na rede, tenha uma malhagem superior a
300 mm e

AlØm disso, tambØm podem ser utilizadas redes de arrasto
selectivas numa zona delimitada pela uniªo sequencial, com
linhas rectas, das seguintes coordenadas:

iv) só sejam caladas numa zona delimitada pela uniªo sequencial, com linhas rectas, das seguintes coordenadas:

53°45’N, 06°00’W

53°30’N, 05°30’W

53°45’N, 05°30’W

53°30’N, 05°20’W

53°30’N, 05°30’W

54°20’N, 04°50’W

53°30’N, 06°00’W

54°30’N, 05°10’W
54°30’N, 05°20’W
54°00’N, 05°50’W
54°00’N, 06°10’W
53°45’N, 06°10’W
53°45’N, 05°30’W
53°30’N, 05°30’W.
b) É autorizada a utilizaçªo de redes de arrasto selectivas,
desde que nªo seja mantido a bordo nenhum outro tipo
de arte de pesca e que essas redes:

53°45’N, 06°00’W
Artigo 3.o
As capturas mantidas a bordo e efectuadas com redes de arrasto pelo fundo com portas ou com redes de arrasto selectivas
nas condiçıes estipuladas no n.o 2 do artigo 2.o nªo poderªo
ser desembarcadas a nªo ser que a sua composiçªo, expressa
em percentagem, respeite as condiçıes estabelecidas no anexo I
do Regulamento (CE) n.o 850/98, de 30 de Março de 1998,
relativo à conservaçªo dos recursos da pesca atravØs de determinadas medidas tØcnicas de protecçªo dos juvenis de organismos marinhos (1), no respeitante às artes rebocadas pertencentes à categoria de malhagem compreendida entre 70 mm e
79 mm.
Artigo 4.o

i) satisfaçam as condiçıes estabelecidas nas subalíneas i) a
iv) da alínea a) e

O presente regulamento entra em vigor em

ii) sejam confeccionadas em conformidade com as especificaçıes tØcnicas constantes do anexo.

O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 125 de 27.4.1998, p. 1.
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Proposta alterada de decisªo do Conselho  2003, Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia (1)
(2002/C 75 E/16)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 721 final  2001/0116(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 28 de
Novembro de 2001)

(1) JO C 240 E de 28.8.2001, p. 160.

PROPOSTA INICIAL

O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

PROPOSTA ALTERADA

Inalterado

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e nomeadamente o seu artigo 13.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Considerando o seguinte:
(1) A promoçªo de um elevado nível de emprego e de protecçªo social e o aumento do nível e da qualidade de vida
nos Estados-Membros sªo objectivos da Comunidade Europeia;
(2) A Carta ComunitÆria dos Direitos Sociais Fundamentais
dos Trabalhadores reconhece a necessidade de serem tomadas medidas adequadas com vista à integraçªo social e
económica das pessoas com deficiŒncia;
(3) A resoluçªo do Conselho e dos Ministros da Educaçªo
reunidos no seio do Conselho em 31 de Maio de 1990,
relativa à integraçªo das crianças e dos jovens deficientes
no sistema de ensino regular (1) sublinha que «os Estados-Membros acordaram em intensificar, quando necessÆrio,
os seus esforços no sentido da integraçªo ou do incentivo
à integraçªo dos alunos deficientes no sistema de ensino
regular, em todos os casos adequados»;
___________
(1) JO C 162 de 3.7.1990, p. 2.
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(3) A Resoluçªo do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho de
20 de Dezembro de 1996, sobre a igualdade de oportunidades para pessoas deficientes (1) e a Resoluçªo do Conselho de Junho de 1999 sobre igualdade de oportunidades
para as pessoas com deficiŒncia (2) reafirmam os seus direitos humanos fundamentais a um acesso igual às oportunidades sociais e económicas;

(4) A Resoluçªo do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho de
20 de Dezembro de 1996, sobre a igualdade de oportunidades para pessoas deficientes (1) e a Resoluçªo do Conselho de Junho de 1999 sobre igualdade de oportunidades
para as pessoas com deficiŒncia (2) reafirmam os seus direitos humanos fundamentais a um acesso igual às oportunidades sociais e económicas;

(4) As Conclusıes do Conselho Europeu de Lisboa, em 23 e
24 de Março de 2000, exortam os Estados-Membros a
considerar devidamente a exclusªo social nas suas políticas de emprego, educaçªo e formaçªo, saœde e habitaçªo,
e a definir acçıes prioritÆrias destinadas a grupos-alvo
específicos, tais como as pessoas com deficiŒncia;

(5) As Conclusıes do Conselho Europeu de Lisboa, em 23 e
24 de Março de 2000, exortam os Estados-Membros a
considerar devidamente a exclusªo social nas suas políticas de emprego, educaçªo e formaçªo, saœde e habitaçªo,
e a definir acçıes prioritÆrias destinadas a grupos-alvo
específicos, tais como as pessoas com deficiŒncia;

(5) A Agenda Social Europeia aprovada no Conselho Europeu
de Nice, em 7-9 de Dezembro de 2000, estabelece que a
Uniªo Europeia irÆ «desenvolver, nomeadamente durante o
Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia (2003), o conjunto das acçıes destinadas a garantir uma melhor integraçªo das pessoas deficientes em todos os domínios da
vida social»;

(6) A Agenda Social Europeia aprovada no Conselho Europeu
de Nice, em 7-9 de Dezembro de 2000, estabelece que a
Uniªo Europeia irÆ «desenvolver, nomeadamente durante o
Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia (2003), o conjunto das acçıes destinadas a garantir uma melhor integraçªo das pessoas deficientes em todos os domínios da
vida social»;

(7) O ano de 2003 assinala o dØcimo aniversÆrio da adopçªo,
pela Assembleia Geral das Naçıes Unidas, de normas sobre a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiŒncia, que permitiram realizar progressos considerÆveis
no sentido de uma abordagem da deficiŒncia em conformidade com os princípios dos direitos humanos;

(6) Esta decisªo diz respeito aos direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, em particular na Carta
Dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia, como
princípios gerais do direito comunitÆrio. Em especial, a
decisªo procura assegurar o pleno respeito pelo direito
de as pessoas com deficiŒncia beneficiarem de medidas
destinadas a assegurar a sua independŒncia, integraçªo
social e profissional e participaçªo na vida da comunidade, e promover a aplicaçªo do princípio de nªo-discriminaçªo [artigos 26.o e 21.o da Carta de Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia (3)];

(8) Esta decisªo diz respeito aos direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, em particular na Carta
Dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia, como
princípios gerais do direito comunitÆrio. Em especial, a
decisªo procura assegurar o pleno respeito pelo direito
de as pessoas com deficiŒncia beneficiarem de medidas
destinadas a assegurar a sua independŒncia, integraçªo
social e profissional e participaçªo na vida da comunidade, e promover a aplicaçªo do princípio de nªo-discriminaçªo [artigos 26.o e 21.o da Carta de Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia (3)];

(7) O Parlamento Europeu, o ComitØ Económico e Social e o
ComitØ das Regiıes instaram a Comunidade a reforçar o
contributo para os esforços envidados pelos Estados-Membros em prol da promoçªo da igualdade de oportunidades
para as pessoas com deficiŒncia;

(9) O Parlamento Europeu, o ComitØ Económico e Social e o
ComitØ das Regiıes instaram a Comunidade a reforçar o
contributo para os esforços envidados pelos Estados-Membros em prol da promoçªo da igualdade de oportunidades
para as pessoas com deficiŒncia com vista à sua integraçªo
na sociedade;

___________

___________

(1) JO C 12 de 13.1.1997.
(2) JO C 186 de 2.7.1999, p. 3.
(3) JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

(1) JO C 12 de 13.1.1997.
(2) JO C 186 de 2.7.1999, p. 3.
(3) JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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(10) Em 12 de Maio de 2000, a Comissªo adoptou uma Comunicaçªo intitulada «Uma Europa sem barreiras para as
Pessoas com DeficiŒncia» na qual se compromete a desenvolver e apoiar uma estratØgia global e integrada para
fazer frente às barreiras de carÆcter social, arquitectural
e conceptual que restringem desnecessariamente o acesso
das pessoas com deficiŒncia às actividades económicas e
sociais; o Parlamento Europeu aprovou essa resoluçªo por
unanimidade;

(8) O enquadramento geral de igualdade de tratamento no
emprego e na actividade profissional definido na Directiva
2000/78/CE (1) e o programa comunitÆrio para apoiar e
complementar as medidas legislativas aos níveis da Comunidade e dos Estados-Membros, criado pela Decisªo
2000/750/CE do Conselho (2), com vista à mudança de
prÆticas e atitudes atravØs da mobilizaçªo dos agentes
envolvidos e do fomento do intercâmbio de informaçªo
e boas prÆticas;

(11) O enquadramento geral de igualdade de tratamento no
emprego e na actividade profissional definido na Directiva
2000/78/CE (1) e o programa comunitÆrio para apoiar e
complementar as medidas legislativas aos níveis da Comunidade e dos Estados-Membros, criado pela Decisªo
2000/750/CE do Conselho (2), com vista à mudança de
prÆticas e atitudes atravØs da mobilizaçªo dos agentes
envolvidos e do fomento do intercâmbio de informaçªo
e boas prÆticas;

(9) Estando a exclusªo do mercado de trabalho de que sªo
vítimas os deficientes intimamente ligada às atitudes negativas, de que sªo alvo e da falta de informaçªo sobre a
deficiŒncia, Ø necessÆrio melhorar o entendimento que a
sociedade tem dos direitos, das necessidades e das potencialidades dessas pessoas, sendo igualmente imperativo um
esforço de colaboraçªo entre todos os parceiros por forma
a promover e a desenvolver fluxos de informaçªo;

(12) Estando a exclusªo do mercado de trabalho de que sªo
vítimas os deficientes intimamente ligada aos obstÆculos
estruturais, às atitudes negativas, aos preconceitos de que
sªo alvo e à falta de informaçªo sobre a deficiŒncia, Ø
necessÆrio sensibilizar a sociedade para os direitos, as
necessidades e as potencialidades dessas pessoas, sendo
igualmente imperativo um esforço de colaboraçªo entre
todos os parceiros por forma a promover e a desenvolver
fluxos de informaçªo e o intercâmbio de boas prÆticas.
Este trabalho de sensibilizaçªo deve concentrar-se sobretudo nos aspectos sociais da deficiŒncia;

(10) A sensibilizaçªo assenta primeiramente em acçıes efectivas ao nível dos Estados-Membros, que deverªo ser complementadas por esforços concertados no plano europeu;
o Ano Europeu poderÆ servir de catalisador, ao promover
a sensibilizaçªo e ao criar uma dinâmica nesse sentido;

(13) A sensibilizaçªo assenta primeiramente em acçıes efectivas ao nível dos Estados-Membros, que deverªo ser complementadas por esforços concertados no plano europeu;
o Ano Europeu poderÆ servir de catalisador, ao promover
a sensibilizaçªo e ao criar uma dinâmica nesse sentido;

(14) A colaboraçªo, o diÆlogo e a prØvia concertaçªo com as
pessoas com deficiŒncias devem estar sempre no centro de
toda e qualquer estratØgia ou política relativa à deficiŒncia;

(15) Tendo em conta a diversidade da deficiŒncia, as actividades deste Ano Europeu deverªo integrar mœltiplas formas
de deficiŒncia, designadamente a nível físico, sensorial,
mental e psicológico;

___________

___________

(1) JO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(2) JO L 303 de 2.12.2000, p. 23.

(1) JO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(2) JO L 303 de 2.12.2000, p. 23.
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(11) HÆ que assegurar a coerŒncia e a complementaridade com
outras acçıes comunitÆrias, em especial as empreendidas
no âmbito do combate à discriminaçªo e à exclusªo social
e da promoçªo dos direitos humanos, da educaçªo e formaçªo e da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres.

(16) HÆ que assegurar a coerŒncia e a complementaridade com
outras acçıes comunitÆrias, em especial as empreendidas
no âmbito do combate à discriminaçªo e à exclusªo social
e da promoçªo dos direitos humanos, da educaçªo e formaçªo e da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres.

(17) As informaçıes provenientes das instituiçıes europeias
devem ser colocadas à disposiçªo, a pedido, em formatos
acessíveis, incluindo a impressªo em caracteres grandes,
em Braille e em gravaçªo;

(18) A Declaraçªo Comum de 20 de Julho de 2000 prevŒ que
a Autoridade Orçamental dŒ um parecer acerca da compatibilidade de novas propostas que tenham impacto orçamental com o quadro financeiro, sem prejuízo das políticas jÆ existentes;

(12) O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (Acordo
EEE) prevŒ uma maior cooperaçªo no domínio social entre a Comunidade Europeia e os Estados-Membros, por
um lado, e os países da Associaçªo Europeia de ComØrcio
Livre (EFTA/EEE), por outro. Deverªo ser tomadas disposiçıes no sentido da abertura do presente programa à
participaçªo dos países candidatos da Europa Central e
Oriental, nas condiçıes estabelecidas nos acordos europeus, respectivos protocolos adicionais e nas decisıes
dos Conselhos de Associaçªo, de Chipre e Malta, financiada por dotaçıes suplementares, em conformidade com
os procedimentos a acordar com esses países, assim como
da Turquia, financiada por dotaçıes suplementares, em
conformidade com os procedimentos a acordar com
esse país;

(19) O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (Acordo
EEE) prevŒ uma maior cooperaçªo no domínio social entre a Comunidade Europeia e os Estados-Membros, por
um lado, e os países da Associaçªo Europeia de ComØrcio
Livre (EFTA/EEE), por outro. Deverªo ser tomadas disposiçıes no sentido da abertura do presente programa à
participaçªo dos países candidatos da Europa Central e
Oriental, nas condiçıes estabelecidas nos acordos europeus, respectivos protocolos adicionais e nas decisıes
dos Conselhos de Associaçªo, de Chipre e Malta, financiada por dotaçıes suplementares, em conformidade com
os procedimentos a acordar com esses países, assim como
da Turquia, financiada por dotaçıes suplementares, em
conformidade com os procedimentos a acordar com
esse país;

(13) Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e
da proporcionalidade, tal como sªo definidos no artigo 5.o
do Tratado, os objectivos da acçªo proposta que visam
gerar um nível de sensibilizaçªo a nível comunitÆrio
para os direitos das pessoas com deficiŒncia, nªo podem
ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, devido, entre outras razıes, à necessidade de parcerias multilaterais, de intercâmbio de informaçªo a nível transnacional e de divulgaçªo das boas prÆticas em todo o
território da Comunidade. A presente decisªo nªo ultrapassa os limites do que Ø necessÆrio para atingir estes
objectivos;

(20) Em conformidade com os princípios da subsidiariedade e
da proporcionalidade, tal como sªo definidos no artigo 5.o
do Tratado, os objectivos da acçªo proposta que visam
gerar um nível de sensibilizaçªo a nível comunitÆrio
para os direitos das pessoas com deficiŒncia, nªo podem
ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, devido, entre outras razıes, à necessidade de parcerias multilaterais, de intercâmbio de informaçªo a nível transnacional e de divulgaçªo das boas prÆticas em todo o
território da Comunidade. A presente decisªo nªo ultrapassa os limites do que Ø necessÆrio para atingir estes
objectivos;

(14) 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 exercício das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (1), as medidas de execuçªo
da presente Decisªo deverªo ser adoptadas por meio do
procedimento consultivo estabelecido no artigo 3.o da
referida Decisªo,

(21) 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 exercício das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (1), as medidas de execuçªo
da presente Decisªo deverªo ser adoptadas por meio do
procedimento consultivo estabelecido no artigo 3.o da
referida Decisªo,

___________

___________

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Inalterado

DECIDE:

Artigo 1.o
Designaçªo do Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia
O ano 2003 Ø designado «Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia».

Artigo 2.o
Objectivos
Os objectivos do Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia
sªo:

a) aumentar a sensibilizaçªo para os direitos das pessoas com
deficiŒncia à nªo-discriminaçªo e ao pleno e equitativo exercício dos seus direitos tal como definidos, nomeadamente,
na Carta de Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia;

a) aumentar a sensibilizaçªo para os direitos das pessoas com
deficiŒncia à nªo-discriminaçªo e ao pleno e equitativo exercício dos seus direitos humanos fundamentais tal como definidos, nomeadamente, na Carta de Direitos Fundamentais
da Uniªo Europeia;

b) incentivar a reflexªo e o debate sobre as medidas necessÆrias
à promoçªo da igualdade de oportunidades para as pessoas
com deficiŒncia na Europa;

Inalterado

c) promover o intercâmbio de experiŒncias em matØria de boas
prÆticas e estratØgias eficazes concebidas a nível local, nacional e europeu;

d) reforçar a cooperaçªo entre todas as partes interessadas,
designadamente governos a todos os níveis, sector privado,
comunidades locais, voluntariado, pessoas com deficiŒncia e
respectivas famílias;

d) reforçar a cooperaçªo entre todas as partes interessadas,
designadamente governos a todos os níveis, sector privado,
comunidades locais, voluntariado, organizaçıes nªo governamentais, organizaçıes de solidariedade, parceiros sociais,
sector educativo, bem como todos os tipos de organizaçıes
de pessoas com deficiŒncia ou que intervŒm em prol das
mesmas e respectivas famílias e a sociedade em geral, sempre que possível com o apoio da investigaçªo;

e) salientar os contributos positivos das pessoas com deficiŒncia para o conjunto da sociedade, valorizando em especial a
diversidade e criando uma envolvente positiva e adaptÆvel
na qual essa diversidade possa ter expressªo;

e) salientar os contributos positivos das pessoas com deficiŒncia para o conjunto da sociedade, valorizando em especial a
diversidade e criando uma envolvente positiva e adaptÆvel;

f) sensibilizar os cidadªos para a heterogeneidade das pessoas
com deficiŒncia e para as mœltiplas discriminaçıes a que
estªo expostas;

Inalterado

g) salientar a importância do papel que a família tem em cada
fase da vida das pessoas com deficiŒncia, prestando especial
atençªo aos problemas decorrentes do envelhecimento dos
pais com filhos portadores de deficiŒncia;
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h) chamar a atençªo, em particular, para os interesses das pessoas com deficiŒncias graves e mœltiplas, e para a necessidade de reforçar os esforços com vista a combater os abusos
e actos de violŒncia cometidos contra as pessoas com deficiŒncia, em particular as que vivem em instituiçıes;
i) dar particular atençªo à sensibilizaçªo para o direito à igualdade na educaçªo das crianças e jovens com deficiŒncia de
forma a facilitar e apoiar a sua plena integraçªo na sociedade e favorecer o desenvolvimento de uma cooperaçªo
europeia entre os profissionais do ensino a crianças e jovens
com deficiŒncia, a fim de melhorar a integraçªo dos alunos
e dos estudantes com necessidades específicas nos estabelecimentos de ensino regular ou especializado, bem como os
programas de intercâmbio nacionais e europeus.

Artigo 3.o

Inalterado

Conteœdo das medidas
1.
As medidas destinadas a dar traduçªo aos objectivos definidos no artigo 2.o supra devem implicar o desenvolvimento
de, ou o apoio a:

1.
As medidas destinadas a dar traduçªo aos objectivos definidos no artigo 2.o supra podem implicar o desenvolvimento
de, ou o apoio a:

a) reuniıes e eventos;

Inalterado

b) campanhas de informaçªo e promoçªo que envolvam a
produçªo de ferramentas e materiais de apoio acessíveis às
pessoas com deficiŒncia em toda a Comunidade;
c) cooperaçªo com organismos de radiodifusªo e meios de
comunicaçªo;

c) cooperaçªo com meios de comunicaçªo de todos os tipos;

d) inquØritos e estudos à escala comunitÆria;

Inalterado
e) constituiçªo de parcerias entre todas as entidades envolvidas
ao nível local, nacional e europeu.

2.
As medidas referidas no n.o 1 encontram-se explicadas
em pormenor no Anexo.

Inalterado

Artigo 4.o
Execuçªo a nível comunitÆrio
A Comissªo assegurarÆ a execuçªo das acçıes comunitÆrias
abrangidas pela presente Decisªo, em conformidade com o
Anexo.
ProcederÆ regularmente a intercâmbios com representantes das
pessoas com deficiŒncia a nível comunitÆrio sobre a concepçªo,
realizaçªo e acompanhamento do Ano Europeu. Para tal, deverÆ disponibilizar a esses representantes as informaçıes relevantes. DeverÆ ainda transmitir os seus pontos de vista ao
ComitØ instituído nos termos do n.o 1 do artigo 6.o.

ProcederÆ regularmente a intercâmbios com representantes de
pessoas, grupos e organizaçıes das pessoas com deficiŒncia a
nível comunitÆrio sobre a concepçªo, realizaçªo e acompanhamento do Ano Europeu. Para tal, deverÆ disponibilizar a esses
representantes as informaçıes relevantes. DeverÆ ainda transmitir os seus pontos de vista ao ComitØ instituído nos termos
do n.o 1 do artigo 6.o.
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Inalterado

Cooperaçªo e execuçªo a nível nacional

1.
Cada Estado-Membro serÆ responsÆvel pela coordenaçªo e
execuçªo, a nível nacional, das acçıes referidas na presente
Decisªo, nomeadamente a selecçªo de projectos ao abrigo da
parte B do Anexo.

Para esse efeito, cada Estado-Membro deverÆ criar ou designar
uma entidade nacional de coordenaçªo ou um órgªo administrativo equivalente para organizar a participaçªo nacional no
Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia. Esse órgªo deverÆ
ser representante de vÆrias organizaçıes de pessoas com deficiŒncia e outros agentes relevantes.

Para esse efeito, cada Estado-Membro, eventualmente após consulta das autoridades locais e regionais, deverÆ criar ou designar uma entidade nacional de coordenaçªo ou um órgªo administrativo equivalente para organizar a participaçªo nacional
no Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia. Esse órgªo deverÆ congregar os vÆrios tipos de deficiŒncias e, mediante uma
consulta exaustiva, ser representante de vÆrias organizaçıes de
pessoas com deficiŒncia e outros agentes relevantes.

2.
Em conformidade com o procedimento estabelecido no
n.o 2 do artigo 6.o, a Comissªo determinarÆ subvençıes globais
que serªo atribuídas aos Estados-Membros para apoiar as acçıes a níveis nacional, regional e local. As subvençıes globais
serªo atribuídas apenas a organismos de direito pœblico ou
investidos de uma missªo de serviço pœblico sob a garantia
dos Estados-Membros.

Inalterado

3.
O procedimento para a utilizaçªo das subvençıes globais
estarÆ sujeito a acordo entre a Comissªo e o Estado-Membro
em causa.
O procedimento deverÆ circunstanciar, designadamente, em
conformidade com o Regulamento Financeiro aplicÆvel ao orçamento geral das Comunidades Europeias:
a) as medidas a executar;
b) os critØrios de selecçªo dos beneficiÆrios;
c) as condiçıes e montantes da assistŒncia;
d) as disposiçıes de acompanhamento, avaliaçªo e auditoria da
subvençªo global.

Artigo 6.o
ComitØ
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2.
Sempre que for feita referŒncia ao presente nœmero, aplicar-se-Æ o procedimento consultivo estabelecido no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, em cumprimento do seu artigo 7.o.
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Artigo 7.o
Disposiçıes financeiras
1.
As medidas que tŒm um alcance comunitÆrio, tal como
descritas na Parte A do Anexo, poderªo ser subvencionadas atØ
80 % ou dar origem a contratos pœblicos financiados pelo
orçamento geral das Comunidades Europeias.
2.
As medidas de carÆcter local, regional, nacional ou transnacional, tal como descritas na Parte B do Anexo, poderªo ser
co-financiadas pelo orçamento geral das Comunidades Europeias atØ um mÆximo de 50 % dos custos totais.

Artigo 8.o
Processo de candidatura e selecçªo
1.
As decisıes sobre o financiamento e co-financiamento de
medidas ao abrigo do n.o 1 do artigo 7.o deverªo ser tomadas
pela Comissªo segundo os procedimentos definidos no n.o 2 do
artigo 6.o. A Comissªo deverÆ assegurar uma distribuiçªo equilibrada entre os Estados-Membros e diferentes domínios de
actividade envolvidos.
2.
Os pedidos de auxílio financeiro para medidas no âmbito
do n.o 2 do artigo 7.o deverªo ser apresentadas aos Estados-Membros. Com base no parecer expresso pelas entidades nacionais de coordenaçªo, os Estados-Membros procederªo à selecçªo dos beneficiÆrios e à atribuiçªo dos recursos financeiros
aos candidatos seleccionados, segundo os procedimentos a estabelecer no âmbito do n.o 3 do artigo 5.o.

Artigo 9.o
CoerŒncia e complementaridade

A Comissªo, em cooperaçªo com os Estados-Membros, assegurarÆ a coerŒncia entre as medidas referidas na presente Decisªo
e outras acçıes e iniciativas comunitÆrias.

CoerŒncia, coordenaçªo e congruŒncia

Inalterado

A Comissªo assegurarÆ igualmente que sejam envidados esforços adequados a fim de permitir que as pessoas com deficiŒncia
participem nos programas e iniciativas comunitÆrias de forma
equitativa.

VelarÆ ainda pela complementaridade adequada entre o Ano
Europeu das Pessoas com DeficiŒncia e outras iniciativas e
recursos existentes aos níveis comunitÆrio, nacional e regional,
sempre que estes possam contribuir para a concretizaçªo dos
objectivos do Ano Europeu.

VelarÆ ainda pela mÆxima congruŒncia entre o Ano Europeu
das Pessoas com DeficiŒncia e outras iniciativas e recursos
existentes aos níveis comunitÆrio, nacional e regional, sempre
que estes possam contribuir para a concretizaçªo dos objectivos do Ano Europeu.
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Participaçªo dos países da EFTA/EEE, dos países candidatos
da Europa Central e Oriental, de Chipre, de Malta e da
Turquia
O Ano Europeu das Pessoas com DeficiŒncia serÆ aberto à
participaçªo dos países da EFTA/EEE, em conformidade com
as condiçıes estabelecidas no Acordo EEE.
Os países candidatos da Europa Central e Oriental deverªo
participar, em conformidade com as condiçıes estabelecidas
nos Acordos Europeus, nos protocolos adicionais a esses acordos e nas decisıes dos respectivos Conselhos de Associaçªo.
A participaçªo de Chipre, Malta e Turquia deverÆ ser financiada
por dotaçıes suplementares, em conformidade com os procedimentos a acordar com esses países.

Artigo 11.o
Orçamento
As acçıes que visam preparar o lançamento do Ano Europeu
poderªo ser financiadas a partir de 1 de Janeiro de 2002.

Artigo 12.o
Cooperaçªo internacional

No contexto do Ano Europeu, a Comissªo poderÆ cooperar
com organizaçıes internacionais pertinentes.

Artigo 13.o

No contexto do Ano Europeu, a Comissªo cooperarÆ com
organizaçıes internacionais pertinentes.

Inalterado

Acompanhamento e avaliaçªo

A Comissªo apresentarÆ ao Parlamento Europeu, ao Conselho,
ao ComitØ Económico e Social e ao ComitØ das Regiıes, atØ
31 de Dezembro de 2004, um relatório sobre a execuçªo,
resultados e avaliaçªo das medidas referidas na presente Decisªo.

Artigo 14.o
Entrada em vigor
A presente Decisªo serÆ publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e entrarÆ em vigor na data da sua publicaçªo.

A Comissªo apresentarÆ ao Parlamento Europeu, ao Conselho,
ao ComitØ Económico e Social e ao ComitØ das Regiıes, atØ
31 de Dezembro de 2004, um relatório sobre a execuçªo,
resultados e avaliaçªo das medidas referidas na presente Decisªo. A Comissªo assegurarÆ que o relatório seja elaborado em
formatos acessíveis a pessoas com deficiŒncia.

Inalterado

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PROPOSTA INICIAL

C 75 E/267

PROPOSTA ALTERADA

ANEXO
NATUREZA DAS MEDIDAS REFERIDAS NO ARTIGO 3.o
A. Acçıes à escala comunitÆria

Inalterado

1. Reuniıes e eventos:
a) organizaçªo de reuniıes a nível comunitÆrio;
b) organizaçªo de eventos de sensibilizaçªo para os direitos das
pessoas com deficiŒncia, incluindo as conferŒncias de abertura
e encerramento do Ano Europeu.

2. Campanhas de informaçªo e promoçªo que envolvam:
a) a criaçªo de um logotipo e de slogans para o Ano Europeu
das Pessoas com DeficiŒncia, a serem usados no âmbito de
todas as actividades relacionadas com esta iniciativa;
b) uma campanha de informaçªo à escala comunitÆria;
c) a produçªo de ferramentas e de materiais de apoio acessíveis
às pessoas com deficiŒncia em toda a Comunidade;
d) iniciativas adequadas empreendidas por ONG europeias no
domínio da deficiŒncia, que visem a divulgaçªo de informaçıes sobre o Ano Europeu e sejam especialmente concebidas
para dar resposta às necessidades de pessoas com deficiŒncias
específicas e/ou de deficientes que sªo vítimas de discriminaçıes mœltiplas;
e) a organizaçªo de concursos europeus que ponham em evidŒncia os resultados e as experiŒncias do Ano Europeu das
Pessoas com DeficiŒncia.

A Comissªo assegurarÆ que as organizaçıes de pessoas com
deficiŒncia participem na tomada de decisªo no que respeita
às mensagens e imagens desenvolvidas na campanha de informaçªo.

3. Outras acçıes:

Inalterado

Cooperaçªo com organismos de radiodifusªo e meios de comunicaçªo enquanto parceiros na divulgaçªo de informaçıes sobre
o Ano Europeu, na utilizaçªo de novas ferramentas que permitam um acesso facilitado a estas informaçıes (tais como legendagem para os deficientes auditivos e descriçªo de imagens
para os invisuais) e a outros programas que tornem possível e
melhorem a comunicaçªo sobre as pessoas com deficiŒncia.

InquØritos e estudos à escala comunitÆria, incluindo um questionÆrio concebido para avaliar o impacto do Ano Europeu das
Pessoas com DeficiŒncia, a integrar num inquØrito Eurobarómetro, e um relatório de avaliaçªo da eficÆcia e do impacto do Ano
Europeu.

InquØritos e estudos à escala comunitÆria, incluindo um questionÆrio concebido para avaliar o impacto do Ano Europeu das
Pessoas com DeficiŒncia, a integrar num inquØrito Eurobarómetro, e um relatório de avaliaçªo da eficÆcia e do impacto do Ano
Europeu. Este estudo deverÆ igualmente examinar os esforços
para integrar estas pessoas na Comunidade, em particular atravØs
de planos destinados a promover uma vida independente.
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 aquisiçªo directa de bens e serviços, em especial no domínio
da comunicaçªo, atravØs de concursos pœblicos e/ou limitados;
 a aquisiçªo directa de serviços de consultoria, atravØs de
concursos pœblicos e/ou limitados;
 subvençıes atribuídas para cobrir as despesas de eventos
especiais à escala europeia com o objectivo de salientar e
promover a sensibilizaçªo para o Ano Europeu; este tipo
de financiamento nªo deverÆ exceder os 80 %.
B. Acçıes a nível nacional
As acçıes empreendidas aos níveis local, regional, nacional ou
transnacional poderªo ser elegíveis para financiamento pelo orçamento comunitÆrio atØ um mÆximo de 50 % do seu custo, dependendo da natureza e do contexto da proposta. Entre estas, contam-se:
1. eventos associados aos objectivos do Ano Europeu das Pessoas
com DeficiŒncia, nomeadamente um evento de lançamento;

2. campanhas de informaçªo e acçıes de divulgaçªo de exemplos
de boas prÆticas que nªo os descritos na Parte 1(A) do presente
Anexo;

1. eventos associados aos objectivos do Ano Europeu das Pessoas
com DeficiŒncia, nomeadamente um evento de lançamento que
deve incluir a formaçªo de parcerias entre representantes de
pessoas com deficiŒncia, pessoas e grupos que actuem em prol
das pessoas com deficiŒncia a nível nacional, regional e local,
bem como outros interessados;
Inalterado

3. a atribuiçªo de prØmios ou a organizaçªo de concursos;
4. inquØritos e estudos que nªo os referidos em 1(A) supra.
C. Medidas para as quais nªo serÆ disponibilizado qualquer auxílio comunitÆrio
A Comunidade irÆ oferecer o seu apoio moral, incluindo autorizaçıes escritas da utilizaçªo do logotipo e de outros materiais relacionados com o Ano Europeu, a iniciativas empreendidas por organizaçıes pœblicas ou privadas, sempre que estas possam demonstrar cabalmente à Comissªo que as iniciativas em questªo serªo
realizadas durante o ano de 2003 e contribuirªo significativamente
para um ou vÆrios objectivos do Ano Europeu.
Na execuçªo das medidas, a Comissªo poderÆ recorrer a assistŒncia
tØcnica e/ou administrativa, em benefício mœtuo da Comissªo e dos
beneficiÆrios, no contexto das tarefas de identificaçªo, preparaçªo,
gestªo, acompanhamento, auditoria e controlo do programa ou dos
projectos.
A Comissªo poderÆ igualmente proceder a estudos, organizar reuniıes de peritos e levar a cabo acçıes de informaçªo e publicaçªo
directamente relacionadas com o objectivo do presente programa.
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Proposta de decisªo-quadro do Conselho relativa à luta contra o racismo e a xenofobia
(2002/C 75 E/17)
COM(2001) 664 final  2001/0270(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 29 de Novembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da Uniªo Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 29.o e 31.o e o n.o 2, alínea b), do
seu artigo 34.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Considerando o seguinte:
(1) O racismo e a xenofobia constituem uma violaçªo directa
dos princípios da liberdade, da democracia, do respeito
pelos direitos do Homem e das liberdades fundamentais,
bem como do Estado de direito, princípios nos quais
assenta a Uniªo Europeia e que sªo comuns aos Estados-Membros.
(2) O Plano de Acçªo do Conselho e da Comissªo sobre a
melhor forma de aplicar as disposiçıes do Tratado de
Amesterdªo relativas à criaçªo de um espaço de liberdade,
de segurança e de justiça (1), as conclusıes do Conselho
Europeu de Tampere de 15 e 16 de Outubro de 1999 (2), a
resoluçªo do Parlamento Europeu de 20 de Setembro de
2000 (3) e a comunicaçªo da Comissªo ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre a actualizaçªo semestral do
Painel de avaliaçªo (4) dos progressos realizados na criaçªo
de um espaço de «liberdade, segurança e justiça» na Uniªo
Europeia (segundo semestre de 2000) requerem uma
acçªo neste domínio.
(3) A Acçªo Comum 96/443/JAI de 15 de Julho de 1996
relativa à acçªo contra o racismo e a xenofobia (5), adoptada pelo Conselho com base no artigo K.3 do Tratado da
Uniªo Europeia, deve ser seguida de novas medidas legislativas que respondam à necessidade de uma maior aproximaçªo das disposiçıes legislativas e regulamentares dos
Estados-Membros e de eliminar os obstÆculos a uma cooperaçªo judiciÆria eficaz que provŒm essencialmente da
divergŒncia entre as abordagens jurídicas dos Estados-Membros.
(4) De acordo com a avaliaçªo da Acçªo Comum de 1996 e
os trabalhos efectuados noutras instâncias internacionais,
tais como o Conselho da Europa, subsistem algumas dificuldades no que respeita à cooperaçªo judiciÆria, sendo
por conseguinte necessÆrio melhorar as disposiçıes de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
JO C 146 de 17.5.2001, p. 110.
COM(2000) 782 final.
JO L 185 de 24.7.1996, p. 5.

direito penal dos Estados-Membros de forma a assegurar
a aplicaçªo de uma legislaçªo clara e completa para combater eficazmente o racismo e a xenofobia.

(5) É necessÆrio definir uma abordagem comum do fenómeno
do racismo e da xenofobia em termos de direito penal na
Uniªo Europeia para garantir que um mesmo comportamento constitui uma infracçªo em todos os Estados-Membros e para que sejam previstas penas e sançıes efectivas,
proporcionadas e dissuasivas aplicÆveis às pessoas singulares e colectivas que tenham cometido ou sejam responsÆveis por essas infracçıes.

(6) As motivaçıes racistas ou xenófobas devem ser tomadas
em consideraçªo enquanto circunstância agravante
aquando da aplicaçªo de penas por delitos comuns, o
que constituiria uma resposta directa aos autores de tais
delitos e teria tambØm um efeito dissuasor.

(7) O facto de uma infracçªo de carÆcter racista ou xenófobo
ter sido cometida no exercício de uma actividade profissional deve ser considerado uma circunstância agravante,
uma vez que constitui um abuso e Ø especialmente repreensível.

(8) HÆ que garantir que as investigaçıes ou acçıes penais
relativas a infracçıes racistas e xenófobas nªo dependem
da apresentaçªo de uma denœncia ou acusaçªo por parte
das vítimas, que sªo muitas vezes especialmente vulnerÆveis e renitentes em propor acçıes penais.

(9) A cooperaçªo judiciÆria em matØria penal deve ser incentivada para combater mais eficazmente as infracçıes de
carÆcter racista e xenófobo mediante o estabelecimento de
regras claras em matØria de competŒncia e de extradiçªo.

(10) Devem ser criados pontos de contacto operacionais para a
troca de informaçıes ou recorrer de forma adequada ao
mecanismo de cooperaçªo existente.

(11) Todos os Estados-Membros ratificaram a Convençªo do
Conselho da Europa de 28 de Janeiro de 1981 sobre a
protecçªo das pessoas relativamente ao tratamento automatizado dos dados de carÆcter pessoal. Os dados pessoais
processados no contexto da aplicaçªo da presente decisªo-quadro sŒ-lo-ªo em conformidade com os princípios
da referida Convençªo.
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(12) Uma vez que os objectivos que consistem em assegurar
que o racismo e a xenofobia sejam passíveis de sançıes
efectivas, proporcionadas e dissuasivas em todos os Estados-Membros e em melhorar e incentivar a cooperaçªo
judiciÆria eliminando potenciais obstÆculos nªo podem,
dada a necessidade de regras comuns e compatíveis, ser
suficientemente realizados pelos Estados-Membros actuando isoladamente, podendo, pois, ser melhor alcançados ao nível da Uniªo, esta poderÆ adoptar medidas, de
acordo com o princípio da subsidiariedade referido no
artigo 2.o do Tratado da Uniªo Europeia, tal como enunciado no artigo 5.o do Tratado CE. Em conformidade com
o princípio da proporcionalidade previsto neste œltimo
artigo, a presente decisªo-quadro nªo excede o necessÆrio
para atingir esses objectivos.

(13) A presente decisªo-quadro nªo prejudica os poderes da
Comunidade Europeia.

(14) A Acçªo Comum 96/443/JAI deve ser revogada, uma vez
que a adopçªo do Tratado de Amesterdªo, da Directiva
2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que
aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as
pessoas, sem distinçªo de origem racial ou Øtnica (1) e
da presente decisªo-quadro a tornou obsoleta.

(15) A presente decisªo-quadro respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, em especial, na
Convençªo Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, nomeadamente nos
seus artigos 10.o e 11.o, e na Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia, nomeadamente nos seus Capítulos II e VI,
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b) Por nacionais de um Estado-Membro quando o acto afecta
indivíduos ou grupos desse Estado, ou
c) Em benefício de uma pessoa colectiva estabelecida num
Estado-Membro.

Artigo 3.o
Definiçıes
Para efeitos da presente decisªo-quadro, entende-se por:
a) «racismo e xenofobia», a crença na raça, cor, ascendŒncia,
religiªo ou convicçıes, nacionalidade ou origem Øtnica enquanto factores que geram aversªo em relaçªo a determinados indivíduos ou grupos;
b) «grupo racista ou xenófobo», uma organizaçªo estruturada,
composta por duas ou mais pessoas, que se mantenha ao
longo do tempo e actue de forma concertada para cometer
as infracçıes referidas nas alíneas a) a e) do artigo 4.o;
c) «pessoa colectiva», qualquer entidade que beneficie desse
estatuto por força do direito aplicÆvel, com excepçªo do
Estado e de outras entidades pœblicas que exercem as suas
prerrogativas de autoridade pœblica e das organizaçıes internacionais de direito pœblico.

Artigo 4.o
Infracçıes de carÆcter racista e xenófobo
Os Estados-Membros assegurarªo que os seguintes comportamentos intencionais, independentemente dos meios utilizados,
sejam puníveis como infracçıes penais:

DECIDE:

Artigo 1.o
Objecto
A presente decisªo-quadro prevŒ disposiçıes com vista à aproximaçªo das disposiçıes legislativas e regulamentares dos Estados-Membros e a uma cooperaçªo mais estreita entre as autoridades judiciÆrias e outras autoridades competentes dos Estados-Membros no que se refere às infracçıes de carÆcter racista
e xenófobo.

Artigo 2.o

a) Incitaçªo pœblica à violŒncia ou ao ódio com intençªo racista ou xenófoba ou a qualquer outro comportamento racista ou xenófobo susceptível de causar danos graves aos
indivíduos ou grupos em causa;
b) Insultos ou ameaças proferidos em pœblico contra indivíduos ou grupos com intençªo racista ou xenófoba;
c) Apologia pœblica com intençªo racista ou xenófoba dos
crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes
de guerra, tal como definidos nos artigos 6.o, 7.o e 8.o do
Estatuto do Tribunal Penal Internacional;

´mbito de aplicaçªo
A presente decisªo-quadro Ø aplicÆvel a infracçıes de carÆcter
racista e xenófobo cometidas:

d) Negaçªo pœblica ou minimizaçªo dos crimes definidos no
artigo 6.o do Estatuto do Tribunal Militar Internacional
anexo ao Acordo de Londres de 8 de Abril de 1945, de
forma susceptível de perturbar a ordem pœblica;

a) No território dos Estados-Membros,
(1) JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

e) Difusªo ou distribuiçªo pœblicas de textos, imagens ou outro material que contenham ideias racistas ou xenófobas;
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f) Direcçªo, apoio ou participaçªo nas actividades de um
grupo racista ou xenófobo com intençªo de contribuir
para as actividades criminosas da organizaçªo.
Artigo 5.o
Instigaçªo, ajuda, cumplicidade e tentativa
Os Estados-Membros assegurarªo que a instigaçªo, a ajuda, a
cumplicidade ou a tentativa de cometer uma das infracçıes
enumeradas no artigo 4.o sejam puníveis.
Artigo 6.o
Penas e sançıes
1.
Os Estados-Membros assegurarªo que as infracçıes referidas nos artigos 4.o e 5.o sejam puníveis com sançıes efectivas, proporcionadas e dissuasivas.
2.
Cada Estado-Membro tomarÆ as medidas necessÆrias para
assegurar que as infracçıes referidas nas alíneas b) a e) do
artigo 4.o sejam puníveis, pelo menos nos casos graves, com
penas privativas de liberdade que podem dar origem a extradiçªo ou à entrega da pessoa.
3.
Cada Estado-Membro tomarÆ as medidas necessÆrias para
assegurar que as infracçıes referidas nas alíneas a) e f) do artigo
4.o sejam puníveis com uma pena privativa de liberdade, cuja
duraçªo mÆxima nªo pode ser inferior a dois anos.
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na determinaçªo da pena aplicÆvel a infracçıes que nªo as
referidas nos artigos 4.o e 5.o.

Artigo 9.o
Responsabilidade das pessoas colectivas
1.
Os Estados-Membros assegurarªo que as pessoas colectivas possam ser consideradas responsÆveis pelas formas de comportamento referidas nos artigos 4.o e 5.o adoptadas em seu
benefício por qualquer pessoa que ocupe um cargo de dirigente, agindo individualmente ou integrando um órgªo da
pessoa colectiva com base num dos seguintes elementos:
a) Poder de representaçªo da pessoa colectiva;
b) Autoridade para tomar decisıes em nome da pessoa colectiva; ou
c) Autoridade para exercer um controlo dentro da pessoa colectiva,
2.
Para alØm dos casos previstos no n.o 1, os Estados-Membros assegurarªo que uma pessoa colectiva possa ser considerada responsÆvel quando a falta de vigilância ou de controlo,
por parte de uma pessoa referida no n.o 1, tiver possibilitado a
prÆtica das infracçıes referidas nos artigos 4.o e 5.o, em benefício dessa pessoa colectiva, por uma pessoa sob a sua autoridade.

4.
Os Estados-Membros assegurarªo a possibilidade de aplicar ou prever, para as infracçıes referidas nos artigos 4.o e 5.o,
sançıes acessórias ou alternativas, tais como um trabalho de
interesse comunitÆrio ou a participaçªo em cursos de formaçªo, a privaçªo de certos direitos cívicos ou políticos ou a
publicaçªo total ou parcial de uma sentença.

3.
A responsabilidade de uma pessoa colectiva nos termos
dos n.os 1 e 2 nªo exclui a possibilidade de se iniciar uma
acçªo penal contra as pessoas singulares que cometam as infracçıes ou adoptem os comportamentos previstos nos artigos
4.o e 5.o.

5.
Os Estados-Membros assegurarªo a possibilidade de aplicar multas ou o pagamento de montantes para fins caritativos
no que respeita às infracçıes referidas nos artigos 4.o e 5.o.

Artigo 10.o
Sançıes aplicÆveis às pessoas colectivas

6.
Os Estados-Membros assegurarªo a apreensªo e o confisco de todos os materiais ou instrumentos utilizados para
cometer as infracçıes referidas nos artigos 4.o e 5.o, bem
como o produto resultante dessas infracçıes.

1.
Os Estados-Membros assegurarªo que uma pessoa colectiva declarada responsÆvel por força do n.o 1 do artigo 9.o seja
punível com sançıes efectivas, proporcionadas e dissuasivas,
incluindo multas de carÆcter penal ou nªo penal e eventualmente outras sançıes, designadamente:

Artigo 7.o
Circunstâncias agravantes de infracçıes racistas

a) A exclusªo do benefício de vantagens ou ajudas pœblicas;

Os Estados-Membros assegurarªo a possibilidade de agravar a
pena sempre que o autor de uma das infracçıes referidas nos
artigos 4.o e 5.o actue no exercício de uma actividade profissional e que a vítima dependa dessa actividade.

b) A proibiçªo temporÆria ou permanente de exercerem actividades comerciais;
c) A sujeiçªo a controlo judiciÆrio;

Artigo 8.o
Motivaçıes racistas e xenófobas
Os Estados-Membros assegurarªo que as motivaçıes racistas e
xenófobas possam ser consideradas circunstâncias agravantes

d) Uma medida judiciÆria de dissoluçªo;
e) O encerramento temporÆrio ou permanente de um estabelecimento que tenha sido utilizado para cometer a infracçªo.
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2.
Os Estados-Membros assegurarªo que uma pessoa colectiva declarada responsÆvel por força do n.o 2 do artigo 9.o seja
punível com sançıes ou medidas efectivas, proporcionadas e
dissuasivas.

Artigo 11.o
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Artigo 13.o
Extradiçªo e acçªo penal
1.
Um Estado-Membro que, por força da sua lei, nªo extradite os seus próprios nacionais, estabelecerÆ a sua competŒncia
relativamente às infracçıes referidas nos artigos 4.o e 5.o,
quando cometidas pelos seus nacionais no território de outro
Estado-Membro.

Instauraçªo de acçıes penais
Cada Estado-Membro providenciarÆ para que as investigaçıes
ou as acçıes penais relativas às infracçıes referidas nos artigos
4.o e 5.o nªo dependam de uma denœncia ou de uma acusaçªo
de uma vítima da infracçªo, pelo menos nos casos em que as
infracçıes referidas nas alíneas a), e) e f) do artigo 4.o tenham
sido cometidas no seu território.

Artigo 12.o
CompetŒncia
1.
Cada Estado-Membro determinarÆ a sua competŒncia relativamente às infracçıes referidas nos artigos 4.o e 5.o sempre
que a infracçªo tenha sido cometida:

2.
Sempre que um dos seus nacionais for o autor presumido
de uma das infracçıes previstas nos artigos 4.o e 5.o noutro
Estado-Membro e o Estado-Membro nªo extraditar essa pessoa
para esse outro Estado-Membro apenas em virtude da sua nacionalidade, submeterÆ o caso às suas autoridades competentes
para que estas dŒem início a uma acçªo penal se for caso disso.

A fim de possibilitar a acçªo penal, o Estado-Membro em que a
infracçªo tiver sido cometida transmitirÆ às autoridades competentes do outro Estado-Membro todos os ficheiros, informaçıes e provas pertinentes relativos à infracçªo em causa em
conformidade com os procedimentos previstos no n.o 2 do
artigo 6.o da Convençªo Europeia de Extradiçªo, de 13 de
Dezembro de 1957. O Estado-Membro requerente serÆ informado do início e do resultado de uma eventual acçªo penal.

a) Na totalidade ou em parte, no seu território;
b) Por um dos seus nacionais quando o acto em questªo afectar indivíduos ou grupos desse Estado; ou
c) Em benefício de uma pessoa colectiva cuja sede se situe no
território desse Estado-Membro.
2.
Ao determinar a sua competŒncia em conformidade com
a alínea a) do n.o 1, cada Estado-Membro assegurarÆ que essa
competŒncia Ø extensiva aos casos em que a infracçªo Ø cometida por meio de um sistema informÆtico e em que:
a) A infracçªo Ø cometida quando o seu autor se encontra
fisicamente presente no seu território, independentemente
de a infracçªo envolver material racista armazenado num
sistema informÆtico no seu território;

3.
Para efeitos da aplicaçªo do presente artigo, o termo
«nacional» de um Estado-Membro serÆ interpretado em conformidade com eventuais declaraçıes feitas por esse Estado ao
abrigo do n.o 1, alíneas b) e c), do artigo 6.o da Convençªo
Europeia de Extradiçªo.

Artigo 14.o
Delitos políticos
Os Estados-Membros assegurarªo que as infracçıes referidas
nos artigos 4.o e 5.o nªo sejam consideradas delitos políticos
que possam justificar a recusa de dar seguimento a pedidos de
auxílio judiciÆrio mœtuo ou de extradiçªo.

Artigo 15.o
b) A infracçªo envolve material racista armazenado num sistema informÆtico situado no seu território, independentemente de o seu autor se encontrar fisicamente presente
no seu território quando a infracçªo Ø cometida.
3.
Um Estado-Membro pode decidir nªo aplicar, ou aplicar
apenas em circunstâncias ou casos específicos, a regra de competŒncia enunciada nas alíneas b) e c) do n.o 1.
4.
Os Estados-Membros informarªo o Secretariado-Geral do
Conselho e a Comissªo da sua decisªo de aplicar o n.o 3, se
necessÆrio com indicaçªo das circunstâncias ou casos específicos em que a decisªo se aplica.

Intercâmbio de informaçıes
1.
Para efeitos da aplicaçªo da presente decisªo-quadro, os
Estados-Membros designarªo pontos de contacto operacionais
ou utilizarªo eventualmente as estruturas operacionais existentes para o intercâmbio de informaçıes ou para outros tipos de
contactos entre Estados-Membros.

2.
Cada Estado-Membro informarÆ o Secretariado-Geral do
Conselho e a Comissªo dos seus pontos de contacto operacionais ou da sua estrutura operacional para efeitos da aplicaçªo
do n.o 1. O Secretariado-Geral transmitirÆ essa informaçªo aos
restantes Estados-Membros.

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.
Sempre que um Estado-Membro disponha de informaçıes
relativas à armazenagem no seu território de material de carÆcter racista ou xenófobo destinado a ser distribuído ou difundido noutro Estado-Membro, deve transmitir a este œltimo
essas informaçıes de forma a permitir-lhe iniciar, nos termos
do respectivo direito nacional, acçıes penais ou acçıes de
confisco. Para o efeito, podem ser utilizados os pontos de
contacto operacionais referidos no n.o 1.
Artigo 16.o
Aplicaçªo
1.
Os Estados-Membros tomarªo as medidas necessÆrias
para dar cumprimento à presente decisªo-quadro atØ 30 de
Junho de 2004.
2.
Os Estados-Membros comunicarªo ao Secretariado-Geral
do Conselho e à Comissªo o texto das disposiçıes que tiverem
adoptado e informaçıes sobre quaisquer outras medidas que
tenham tomado para dar cumprimento à presente decisªo-quadro.
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3.
Com base nesses elementos, a Comissªo apresentarÆ, atØ
30 de Junho de 2005, um relatório ao Parlamento Europeu e
ao Conselho sobre a aplicaçªo da presente decisªo-quadro,
acompanhado, se necessÆrio, de propostas legislativas.
4.
O Conselho apreciarÆ em que medida os Estados-Membros deram cumprimento à presente decisªo-quadro.
Artigo 17.o
Revogaçªo da Acçªo Comum 96/443/JAI
É revogada a Acçªo Comum 96/443/JAI.
Artigo 18.o
Entrada em vigor
A presente decisªo-quadro entra em vigor no terceiro dia seguinte à data da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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Proposta de decisªo do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Programa Estatístico
ComunitÆrio de 2003 a 2007
(2002/C 75 E/18)
COM(2001) 683 final  2001/0281(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 29 de Novembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO
DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 285.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando de acordo com o processo enunciado no artigo
251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) Em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 322/97 do
Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, relativo às estatísticas comunitÆrias (1), deve ser elaborado um programa
estatístico comunitÆrio.
(2) O Regulamento (CE) n.o 322/97 do Conselho, em que se
estabelecem os princípios que regem a produçªo de estatísticas comunitÆrias, Ø aplicÆvel à presente decisªo.
(3) A Uniªo Económica e MonetÆria impıe exigŒncias considerÆveis em matØria de fornecimento de estatísticas monetÆrias, de balanças de pagamentos e financeiras para a
Comunidade.

âmbito de um sistema estatístico comunitÆrio em evoluçªo, atravØs do ComitØ do Programa Estatístico criado
pela Decisªo 89/382/CEE, Euratom (2), no que se refere à
adaptaçªo do sistema, nomeadamente, mediante a criaçªo
dos instrumentos jurídicos necessÆrios à produçªo das
referidas estatísticas comunitÆrias, e tendo em conta que
devem considerar-se os encargos para os inquiridos, quer
se trate de empresas, agregados familiares ou indivíduos.
(8) A produçªo de estatísticas comunitÆrias no quadro legislativo do programa quinquenal Ø da responsabilidade das
autoridades nacionais, a nível nacional e da autoridade
comunitÆria (Eurostat), a nível comunitÆrio.
(9) Para atingir o referido objectivo, Ø necessÆria uma cooperaçªo coordenada e coerente entre a autoridade comunitÆria (Eurostat) e as autoridades nacionais.
(10) Assim, a autoridade comunitÆria (Eurostat) deverÆ garantir
a coordenaçªo, a diversos níveis, das autoridades nacionais
no âmbito de uma rede representante do Sistema Estatístico Europeu (SEE), bem como o fornecimento, em tempo
œtil, das estatísticas destinadas a apoiar as políticas comunitÆrias.
(11) A Comissªo poderÆ confiar ao Sistema Estatístico Europeu
a aplicaçªo de medidas específicas relativas a acçıes individuais, cabendo a este definir os objectivos e as medidas
em questªo.

(4) Em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 322/97 do
Conselho, a Comunidade deve poder ter acesso, em tempo
œtil, a informaçªo estatística comparÆvel entre os Estados-Membros, que seja actualizada, fiÆvel, adequada e o mais
eficiente possível para a formulaçªo, a aplicaçªo, o acompanhamento e a avaliaçªo das suas políticas.

(12) AlØm disso, a aplicaçªo do presente programa, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 322/97 do Conselho, pressupıe a atribuiçªo de determinadas tarefas de
aplicaçªo ou de realizaçªo à Comissªo, definidas nos actos
relativos a acçıes estatísticas específicas.

(5) A disponibilidade de estatísticas actualizadas e comparÆveis de boa qualidade Ø, frequentemente, uma condiçªo
necessÆria à aplicaçªo das políticas comunitÆrias.

(13) DeverÆ ser considerada a possibilidade de algumas das
tarefas mencionadas, actualmente realizadas a nível comunitÆrio, poderiam ser desenvolvidas, por exemplo, por um
organismo de aplicaçªo especializado.

(6) Para garantir a coerŒncia e a comparabilidade da informaçªo estatística na Comunidade, Ø necessÆrio estabelecer
um programa estatístico comunitÆrio quinquenal que
identifique as orientaçıes, os principais domínios e os
objectivos das acçıes propostas relativas a essas prioridades.
(7) O mØtodo específico de elaboraçªo das estatísticas comunitÆrias exige uma colaboraçªo especialmente estreita no
(1)

JO L 52 de 22.2.1997, p. 1.

(14) A presente decisªo estabelece um pacote financeiro que
abrange toda a duraçªo do programa, o qual constituirÆ o
principal ponto de referŒncia da autoridade orçamental,
na acepçªo do ponto 33 do acordo interinstitucional, de
6 de Maio de 1999, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissªo sobre a disciplina orçamental e a
melhoria do processo orçamental (3).
(2) JO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
(3) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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(15) As linhas gerais que devem presidir à elaboraçªo do programa foram apresentadas, em conformidade com o n.o 1
do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 322/97 do Conselho, ao ComitØ do Programa Estatístico, ao ComitØ Consultivo Europeu da Informaçªo Estatística nos Domínios
Económico e Social estabelecido pela Decisªo
91/116/CEE (1) e ao ComitØ de Estatísticas MonetÆrias, Financeiras e de Balanças de Pagamentos estabelecido pela
Decisªo 91/115/CE (2),
ADOPTARAM A PRESENTE DECISˆO:
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O programa assegurarÆ, igualmente, a manutençªo do apoio
estatístico actual à tomada de decisıes nos domínios políticos
existentes, respondendo às exigŒncias suplementares das novas
iniciativas políticas da Comunidade.
Artigo 3.o
Financiamento
O pacote financeiro relativo à execuçªo do presente programa,
para o período de 2003 a 2007, Ø de 192,5 milhıes de euros.

Artigo 1.o

As dotaçıes anuais sªo autorizadas pela autoridade orçamental
dentro dos limites das perspectivas financeiras.

Estabelecimento do Programa Estatístico

Artigo 4.o

É instituído o programa estatístico comunitÆrio para o período
de 2003 a 2007 (em seguida designado o «programa»). O
programa Ø incluído no anexo 1 da presente decisªo. Define
as abordagens, os principais domínios e os objectivos das acçıes previstas durante o período mencionado.

Relatórios

O anexo 1 inclui um resumo das necessidades estatísticas, na
perspectiva das exigŒncias políticas da Uniªo Europeia. As referidas necessidades estªo discriminadas em funçªo dos títulos
do Tratado.
Artigo 2.o
Objectivos e prioridades políticas
Tendo em conta os recursos disponíveis das autoridades nacionais e da Comissªo, o presente programa respeitarÆ as principais prioridades das políticas comunitÆrias nos domínios seguintes:
 Uniªo Económica e MonetÆria.
 Alargamento da Uniªo Europeia.
 Competitividade, desenvolvimento sustentÆvel e agenda social.

(1) JO L 59 de 6.3.1991, p. 21. Decisªo com a œltima redacçªo que lhe
foi dada pela Decisªo 97/255/CE do Conselho de 26 de Fevereiro de
1996 (JO L 102 de 19.4.1997, p. 32).
(2) JO L 59 de 6.3.1991, p. 19. Decisªo com a œltima redacçªo que lhe
foi dada pela Decisªo 96/174/CE do Conselho de 26 de Fevereiro de
1996 (JO L 51 de 1.3.1996, p. 48).

Durante o terceiro ano de execuçªo do programa, a Comissªo
elaborarÆ um relatório intercalar relativo ao estado de avanço
da sua realizaçªo, que apresentarÆ ao ComitØ do Programa
Estatístico.
No final do período do programa, a Comissªo, após consulta
do ComitØ do Programa Estatístico, apresentarÆ um relatório de
avaliaçªo adequado sobre a execuçªo do programa, tendo em
consideraçªo os pareceres de peritos independentes. Este relatório deverÆ estar concluído antes do final de 2008, após o que
serÆ submetido à aprovaçªo do Parlamento Europeu e do Conselho.
Artigo 5.o
Entrada em vigor
A presente decisªo entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 6.o
DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente decisªo.

C 75 E/276

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO 1
PROGRAMA QUINQUENAL DE TRABALHO ESTAT˝STICO: ABORDAGENS
INTRODU˙ˆO
1. Necessidade de informaçªo estatística para as políticas da UE
As instituiçıes comunitÆrias e os cidadªos necessitam de uma base concreta que lhes permita avaliar a necessidade de
iniciativas políticas europeias, bem como a evoluçªo das mesmas. A informaçªo estatística de grande qualidade reveste-se de uma importância fundamental para a prossecuçªo desse objectivo. O Eurostat (Serviço de Estatística das
Comunidades Europeias) tem como funçªo principal a compilaçªo e a divulgaçªo de informaçªo estatística pertinente,
em tempo œtil, sobre uma ampla gama de temas sociais, económicos e ambientais, com vista a apoiar as políticas actuais
e futuras da Uniªo Europeia. Estando a e-Europa em evoluçªo constante, o utilizador terÆ que poder aceder à informaçªo
estatística sob a forma e no momento em que esta Ø necessÆria. No decurso do presente programa serÆ necessÆrio
desenvolver esforços para assegurar que os cidadªos tenham acesso a cada vez mais informaçıes de base sobre a
evoluçªo económica, social e ambiental na Uniªo. É imperativo que o SEE desenvolva as suas estruturas e estratØgias,
de modo a garantir que o sistema, no seu conjunto, mantenha e desenvolva a qualidade e a eficÆcia necessÆrias para
responder a todas as exigŒncias dos utilizadores.
Estrutura do anexo
O anexo centra-se nas determinantes políticas do programa de trabalho, incluindo um resumo das necessidades
estatísticas europeias, sob o ponto de vista das exigŒncias políticas da Uniªo Europeia. As referidas necessidades estªo
classificadas por títulos identificados no Tratado da Uniªo Europeia, como acordado em Amesterdªo.
O anexo indica para cada um destes títulos:
 A orientaçªo principal dos trabalhos estatísticos a efectuar em cada domínio político ao longo dos próximos cinco
anos e os planos de acçªo específicos agendados, incluindo quaisquer actos jurídicos previstos;
 Os domínios do trabalho estatístico que apoiam as políticas do título em questªo, de acordo com os temas de
trabalho estatístico definidos no quadro de gestªo por actividades.
2. EstratØgias de execuçªo
a) Objectivos
Os objectivos estabelecidos no plano integrado do Eurostat apoiarªo a execuçªo do programa de trabalho. Os objectivos
mencionados sªo os seguintes:
 Eurostat ao serviço da Comissªo;
 Eurostat ao serviço das instituiçıes europeias e da restante comunidade de utilizadores;
 Contribuiçªo para a manutençªo e o desenvolvimento do Sistema Estatístico Europeu;
 Reforço da motivaçªo e da satisfaçªo do pessoal;
 Melhoria da qualidade dos seus produtos e serviços;
 Aumento da produtividade interna.
b) Produçªo estatística
Em conjunto com os seus parceiros do SEE, o Eurostat aplicarÆ processos de produçªo que permitam assegurar
estatísticas comunitÆrias com o nível de qualidade necessÆrio aos objectivos da gestªo política comunitÆria. SerÆ dada
particular atençªo às estatísticas relativas à zona euro.
O Eurostat e os parceiros do SEE efectuarªo uma revisªo permanente da informaçªo estatística nacional e comunitÆria
para garantir a sua conformidade com as necessidades efectivas, em termos dos objectivos políticos da Uniªo Europeia e
nacionais.
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c) Aplicaçªo eficaz
A Comissªo continuarÆ a avaliar o trabalho realizado, no intuito de garantir que os recursos sejam utilizados com a
mÆxima eficÆcia. Poderªo identificar-se certas tarefas no domínio da estatística como sendo apropriadas para serem
realizadas e acompanhadas por uma agŒncia externa. O estabelecimento da referida agŒncia operacional seria precedido
de uma anÆlise exaustiva, em conformidade com as disposiçıes do Conselho e da Comissªo nesta matØria. Os parceiros
do SEE serªo informados, em pormenor, sobre o referido processo.
d) Execuçªo do orçamento do projecto
Os recursos orçamentais disponibilizados para a informaçªo estatística, no âmbito do presente programa, estªo sujeitos
ao procedimento orçamental anual, sem prejuízo dos recursos orçamentais disponíveis nos termos de outros actos
jurídicos. Os recursos serªo utilizados:
 na produçªo das estatísticas definidas no Regulamento (CE) n.o 322/97 do Conselho relativo às estatísticas comunitÆrias, incluindo o desenvolvimento e a manutençªo de sistemas de informaçªo estatística e das necessÆrias
infra-estruturas associadas;
 em subvençıes a parceiros do SEE (o Eurostat prevŒ a celebraçªo de acordos-quadro com os referidos parceiros);
 em assistŒncia tØcnica e administrativa, bem como em outras medidas de apoio.
3. Prioridades
As prioridades do trabalho estatístico sªo geridas de acordo com quatro categorias de actividade diferentes.
a) ExigŒncias da política comunitÆria
As implicaçıes estatísticas dos principais domínios da política comunitÆria sªo as actualmente identificadas pela Comissªo, e podem resumir-se da seguinte forma:
 Uniªo Económica e MonetÆria: todas as estatísticas necessÆrias para a fase III da UEM e para o Pacto de Estabilidade
e Crescimento;
 Alargamento da UE: abrange os domínios dos indicadores estatísticos de importância fundamental para as negociaçıes de adesªo e para a integraçªo dos países candidatos no SEE;
 Competitividade, desenvolvimento sustentÆvel e agenda social: em particular, as estatísticas relativas a mercado de
trabalho, ambiente, serviços, condiçıes de vida, migraçªo e e-Europa.
 Indicadores estruturais: continuaçªo da consolidaçªo dos trabalhos como solicitado na cimeira de Lisboa.
b) Projectos principais
Trata-se de projectos que abrangem Æreas de trabalho primordiais, necessÆrias para assegurar o funcionamento do
sistema. Devem submeter-se à seguinte abordagem formal de gestªo de projecto:
 Tr a b a l h o s d e i n f r a - e s t r u t u r a
Consolidar o funcionamento do SEE numa Europa mais abrangente e alargada. Serªo instituídos diversos instrumentos
de cooperaçªo entre as organizaçıes estatísticas nacionais e o Eurostat, que assentarªo, sobretudo, no intercâmbio de
dados entre autoridades nacionais responsÆveis pelas estatísticas, na especializaçªo de alguns Estados-Membros em
determinados domínios específicos e na flexibilidade de lançamento de inquØritos estatísticos para responder às necessidades europeias e nacionais.
Desenvolver um sistema capaz de reagir a exigŒncias políticas em evoluçªo e, simultaneamente, promover o diÆlogo
entre estaticistas e políticos, por forma a assegurar a flexibilidade de resposta e a pertinŒncia dos produtos estatísticos.
O desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica a nível da Comissªo e dos Estados-Membros terÆ como objectivo
assegurar uma produtividade maior, a diminuiçªo dos encargos de resposta e facilitar o acesso do utilizador à informaçªo estatística.
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O envolvimento do Eurostat nas actividades da e-Comissªo e da e-Europa, bem como o acesso do SEE aos programas de
investigaçªo e desenvolvimento, e ao programa IDA (transferŒncia de dados entre administraçıes) assegurarªo a cooperaçªo e a sinergia entre os esforços desenvolvidos a nível comunitÆrio e nacional.
A garantia de qualidade e a fundamentaçªo científica das estatísticas comunitÆrias serªo o resultado da cooperaçªo entre
estaticistas oficiais e acadØmicos.
 Projectos específicos
Estatísticas sobre a nova economia, incluindo domínios como a sociedade da informaçªo e a inovaçªo.
Estatísticas sobre investigaçªo e desenvolvimento, incluindo avaliaçªo comparativa das políticas de IDT nacionais.
Estatísticas conjunturais.
Indicadores de apoio às políticas de desenvolvimento sustentÆvel.
Indicadores de exclusªo social e de pobreza.
c) Apoio estatístico às políticas em curso
Abrange a continuaçªo das actividades estatísticas que se destinem a apoiar as políticas comunitÆrias em curso, em
domínios como a agricultura, a política regional, o comØrcio externo, etc.
d) Outros domínios
Abrange outros domínios de recolha de dados estatísticos que, embora nªo incluídos nas categorias anteriores, sejam
indispensÆveis aos objectivos políticos.
No que diz respeito às actividades que se inserem neste quadro de prioridades, todos os pormenores relativos a
cobertura e nível de recolha dos dados sªo, de um modo geral, elaborados pelo Eurostat e pelos Estados-Membros,
no âmbito do ComitØ do Programa Estatístico e do ComitØ de Estatísticas MonetÆrias, Financeiras e de Balanças de
Pagamentos, de acordo com as disposiçıes do Regulamento do Conselho relativo às estatísticas comunitÆrias, e em
conformidade com os princípios acordados para as decisıes respeitantes à gestªo do trabalho.
4. Subsidiariedade
Contexto legislativo:
1. Decisªo 89/373/CEE, Euratom do Conselho, que cria o ComitØ do Programa Estatístico.
2. Regulamento (CE) n.o 322/97/CE do Conselho relativo às estatísticas comunitÆrias.
3. Decisªo 97/281/CE da Comissªo sobre o papel do Eurostat na produçªo de estatísticas comunitÆrias.
O Eurostat Ø responsÆvel por assegurar o fornecimento de estatísticas comunitÆrias necessÆrias aos objectivos políticos
da Uniªo Europeia, uma tarefa que só poderÆ ser desempenhada em colaboraçªo com as entidades responsÆveis pelas
estatísticas nos Estados-Membros. Por conseguinte, as actividades baseiam-se sempre no princípio fundamental da
subsidiariedade. Assim, o Eurostat colabora em parceria com uma vasta gama de organismos, mas sobretudo com os
institutos nacionais de estatística dos Estados-Membros da Uniªo Europeia.
5. Equilíbrio entre necessidades e recursos
O SEE deve controlar atentamente o equilíbrio entre as necessidades de informaçªo relativas aos objectivos da política
comunitÆria e os recursos indispensÆveis ao fornecimento da referida informaçªo, tanto a nível da UE, como a nível
nacional e regional. A existŒncia de recursos adequados no contexto nacional Ø particularmente importante para
responder às necessidades de informaçªo estatística das decisıes políticas comunitÆrias. Contudo, Ø igualmente importante manter a flexibilidade suficiente para que as entidades nacionais possam satisfazer as necessidades de informaçªo
estatística da Comunidade, de acordo com a melhor relaçªo custo-eficÆcia.
O anexo identifica o conjunto de estatísticas necessÆrias para apoiar as políticas comunitÆrias. A atribuiçªo de prioridades para as diversas componentes do trabalho estatístico Ø definida no âmbito da gestªo global dos recursos, em
conformidade com o enquadramento acima mencionado.

26.3.2002

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PROGRAMA QUINQUENAL DE TRABALHO ESTAT˝STICO: OBJECTIVOS E AC˙ÕES
ALARGAMENTO DA UNIˆO EUROPEIA
Implicaçıes estatísticas
PrevŒ-se que, no caso de determinados países candidatos, as negociaçıes de adesªo conduzam a um tratado de adesªo,
durante o período de vigŒncia do programa relativo a 2003-2007. A Comissªo deverÆ dispor de um conjunto de
estatísticas exaustivas, fiÆveis e metodologicamente comparÆveis com as dos restantes países da Uniªo Europeia, de
modo a poder acompanhar e, eventualmente, concluir as referidas negociaçıes. A Uniªo terÆ, entªo, que enfrentar dois
tipos de desafio algo diferentes:

 Integrar potenciais novos membros nos mecanismos comunitÆrios, incluindo, por exemplo, nos orçamentos relativos a recursos próprios e nos fundos estruturais, bem como em todos os demais programas e problemÆticas;

 Continuar a preparar os restantes candidatos, auxiliando-os a atingir a conformidade plena com a legislaçªo
comunitÆria em vigor.

Em ambos os casos, nªo Ø de subestimar as fortes solicitaçıes que se colocarªo à produçªo estatística dos países
candidatos, que serÆ verificada e transmitida atravØs do Eurostat. Sªo claramente indispensÆveis estatísticas económicas
de base como, por exemplo, sobre a distribuiçªo, por sectores e regiıes, da formaçªo do PIB, a populaçªo e o emprego.
Entre os domínios mais importantes, encontram-se os que medem a realizaçªo do mercado œnico, ou seja, as actividades
com efeitos transfronteiriços, como as trocas comerciais, o comØrcio de serviços e a liberdade de estabelecimento, a
balança de pagamentos, os fluxos de capital, a mobilidade dos cidadªos (trabalhadores migrantes, migraçªo, requerentes
de asilo, etc.), a produçªo e a estrutura industriais relativamente à capacidade, etc. Em geral, a produçªo estatística deve
apoiar a política comercial em questªo, tendo em conta as necessidades criadas pela uniªo monetÆria. AlØm disso, sªo
necessÆrias estatísticas relativas a sectores mais sensíveis no âmbito das negociaçıes de adesªo, que apoiem as políticas
fundamentais da Uniªo Europeia, designadamente as políticas da agricultura, dos transportes, regional e do ambiente.

Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, os trabalhos incidirªo sobre as seguintes tarefas:

 Consolidar a recolha de dados harmonizados necessÆrios às negociaçıes e aos objectivos internos da Uniªo
Europeia;

 Manter a assistŒncia aos países candidatos e aos novos membros, no sentido de melhorar os seus sistemas estatísticos e de responder às exigŒncias comunitÆrias, incluindo informaçªo actual sobre nova legislaçªo comunitÆria.

T˝TULO I
A LIVRE CIRCULA˙ˆO DE MERCADORIAS
Implicaçıes estatísticas
A entrada em vigor do mercado œnico, em 1993, levou à introduçªo de um sistema de avaliaçªo estatística das trocas
comerciais entre Estados-Membros (Intrastat), bem como a uma diminuiçªo dos encargos para os fornecedores de
informaçªo e, consequentemente, a uma resposta mais adequada às exigŒncias da Uniªo MonetÆria e Económica.
Contudo, a referida diminuiçªo foi limitada, tendo em consideraçªo a vontade de autoridades nacionais e numerosas
federaçıes profissionais de manter um sistema de estatísticas pormenorizadas relativas ao comØrcio intracomunitÆrio,
que fosse compatível com as estatísticas extracomunitÆrias.

De acordo com o plano estratØgico aprovado, em 1999, pelo Eurostat e pelos Estados-Membros, as novas adaptaçıes do
sistema serªo examinadas e testadas antes de se efectuar qualquer reforma legislativa. Assim, o novo sistema deverÆ
centrar-se no fornecimento de resultados que respondam às necessidades comunitÆrias, em conformidade com exigŒncias
de qualidade rigorosas em termos de cobertura, fiabilidade e disponibilidade. O conteœdo dos resultados deve ser
definido de modo a simplificar as actuais exigŒncias, tendo simultaneamente em conta o facto de as necessidades
evoluírem à medida que o processo de integraçªo europeia avança. Serªo, igualmente, tomadas medidas para melhorar
a fiabilidade das estatísticas relativas a preços de importaçªo e exportaçªo, por forma a que seja possível medir com
mais eficÆcia a competitividade interna dos produtos da Uniªo.
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Paralelamente, as possíveis consequŒncias da passagem para um sistema de IVA comum serªo analisadas atravØs de uma
avaliaçªo das fontes de informaçªo administrativa ou estatística que possam ser utilizadas como referŒncia; serÆ dada
prioridade à manutençªo da ligaçªo com o sistema de IVA e ao recurso ao ficheiro geral de empresas.

Resumo
No final do programa quinquenal, a Comissªo terÆ adaptado e melhorado os sistemas de avaliaçªo estatística das trocas
comerciais entre os Estados-Membros e os países terceiros, tendo em consideraçªo a evoluçªo das necessidades de
informaçªo, e o enquadramento económico e administrativo.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO I
A LIVRE CIRCULA˙ˆO DE MERCADORIAS
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

53 Trocas de bens

Outros contributos importantes

44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

45 Energia
48 Transportes
64 Produçªo vegetal
65 Produçªo animal
66 Estatísticas agro-industriais

T˝TULO II
A AGRICULTURA
Implicaçıes estatísticas
Agricultura
A política agrícola comum (PAC) absorve perto de metade do orçamento comunitÆrio, razªo pela qual a Comissªo
desempenha tarefas importantes neste domínio, designadamente as tarefas habituais de formulaçªo, acompanhamento,
avaliaçªo e adaptaçªo. Foi delegada à Comissªo competŒncia alargada, no que diz respeito à gestªo corrente. Os esforços
no âmbito do programa quinquenal de 2003-2007 incidirªo principalmente, como no programa de 1998-2002, sobre a
gestªo deste vasto conjunto de estatísticas e sobre a manutençªo, nas suas linhas essenciais. DeverÆ continuar a prestar-se
especial atençªo à dimensªo ambiental, atravØs do aperfeiçoamento de estatísticas que permitam analisar as relaçıes
entre a agricultura e o ambiente, como sejam as estatísticas relativas ao uso de adubos e pesticidas e à agricultura
biológica, bem como as acçıes que visem a manutençªo da biodiversidade e do habitat rural.
O quadro de gestªo do TAPAS (Technical Action Plan for Agricultural Statistics  plano de acçªo tØcnica para as
estatísticas agrícolas) garante uma abordagem colectiva e transparente, com vista ao melhoramento continuado dos
recursos nacionais e comunitÆrios disponíveis para a produçªo de estatísticas agrícolas. As estatísticas produzidas terªo
uma maior utilizaçªo (por exemplo, modelaçªo, acesso directo dos Estados-Membros e das instituiçıes europeias).
Empreender-se-ªo duas outras tarefas com implicaçıes futuras. As estatísticas agrícolas serªo elaboradas tendo como
objectivo responder às necessidades da PAC daqui a sete ou dez anos, tendo em consideraçªo as alteraçıes que, no
seguimento das reformas resultantes da «Agenda 2000», a PAC poderÆ sofrer. Prosseguirªo os trabalhos relativos aos
dados agro-ambientais, em particular, no que diz respeito aos indicadores sobre integraçªo de consideraçıes ambientais
na PAC e sobre os indicadores paisagísticos operacionais. TambØm serÆ prestada atençªo à necessidade crescente de
informaçªo sobre os aspectos da agricultura relacionados com o consumidor, a saœde e a segurança, bem como ao apoio
estatístico à componente de desenvolvimento rural da PAC. As conclusıes da revisªo exaustiva e independente do
sistema actual serªo utilizadas para adaptar o conjunto de estatísticas agrícolas comunitÆrias, de modo a poder identificar
necessidades novas ou alteradas. A segunda tarefa consiste em estabelecer um fluxo regular de dados comparÆveis,
provenientes de fontes oficiais, para todos os países candidatos à adesªo à Uniªo.
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Silvicultura
Neste domínio, serÆ dada especial atençªo à manutençªo e à melhoria da cooperaçªo com as organizaçıes internacionais, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento dos critØrios e indicadores específicos necessÆrios à gestªo
ambiental e à gestªo florestal sustentÆvel. AlØm disso, Ø necessÆrio desenvolver paralelamente a informaçªo sobre a
gestªo sustentÆvel das indœstrias da madeira. Os trabalhos neste domínio terªo que ter em conta as consequŒncias dos
acordos de Bona, no contexto do Acordo de Quioto.

Pesca
Os desenvolvimentos futuros no âmbito da PCP (política comum da pesca) concentrar-se-ªo na integraçªo das suas
vÆrias componentes, desde a biologia aos recursos, atravØs de uma monitorizaçªo mais eficaz das actividades dos navios
de pesca. Estas medidas nªo deverªo criar necessidades adicionais de dados e, ao longo dos próximos anos, deverªo
envidar-se esforços especiais para consolidar e melhorar o fluxo dos mesmos (exaustividade, actualidade, coerŒncia,
comparabilidade e acessibilidade) com base na legislaçªo em vigor.

As consequŒncias sociais e económicas da restriçªo das actividades dos navios de pesca e da reduçªo da frota de pesca
da Uniªo Europeia aumentarªo a procura de dados relativos a parâmetros de avaliaçªo da situaçªo social e económica.
Esta evoluçªo poderÆ constituir um elemento importante na renegociaçªo da PCP, em 2002. O Eurostat acompanharÆ de
perto as referidas negociaçıes para garantir que o seu programa de estatísticas da pesca continue a reflectir as
necessidades de dados da PCP.

Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo diligenciarÆ no sentido de:

 Aplicar o sistema TAPAS, a fim de melhorar gradualmente as estatísticas agrícolas actuais, sobretudo no que diz
respeito a qualidade, comparabilidade, racionalizaçªo, simplificaçªo e actualidade;

 Planificar o desenvolvimento das estatísticas agrícolas, no intuito de responder às necessidades futuras da PAC;

 Fornecer indicadores que facilitem a integraçªo de consideraçıes ambientais na PAC, bem como informaçªo sobre
os aspectos da agricultura relacionados com os consumidores, a saœde e a segurança;

 Auxiliar o desenvolvimento de dados comparÆveis nos países candidatos à adesªo à Uniªo;

 Consolidar, melhorar e alargar (indicadores) as estatísticas da silvicultura;

 Consolidar e melhorar a qualidade das estatísticas da pesca.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO II
A AGRICULTURA
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

61

Utilizaçªo do solo e paisagem

62 Estruturas agrícolas
63 Estatísticas monetÆrias da agricultura
64 Produçªo vegetal
65 Produçªo animal
66 Estatísticas agro-industriais
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Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

67 Coordenaçªo e reforma das estatísticas agrícolas
68 Estatísticas da silvicultura
69 Estatísticas da pesca
Outros contributos importantes

53 Trocas de bens
70 Desenvolvimento sustentÆvel
72

Estatísticas regionais

74 Informaçªo geogrÆfica e regional

T˝TULO III
A LIVRE CIRCULA˙ˆO DE PESSOAS, DE SERVI˙OS E DE CAPITAIS
Implicaçıes estatísticas
As estatísticas comunitÆrias sobre a balança de pagamentos fornecem informaçªo bastante pormenorizada sobre o
comØrcio de serviços e os investimentos directos. Actualmente, estªo a ser elaboradas estatísticas sobre as trocas
comerciais das sucursais estrangeiras. Apesar de todas estas estatísticas estarem a ser desenvolvidas, principalmente,
no quadro do Acordo Geral sobre o ComØrcio de Serviços (GATS) e, portanto, fornecerem informaçıes sobre transacçıes com países extracomunitÆrios, os Estados-Membros consideram fundamental continuar a elaborar a balança de
pagamentos nacional (ou seja, incluindo os fluxos intracomunitÆrios) no âmbito da Uniªo Económica e MonetÆria.
Actualmente, as estatísticas abrangem tanto as trocas comerciais extracomunitÆrias como intracomunitÆrias, pelo que
satisfazem as necessidades do mercado œnico. Contudo, existe um risco de incerteza relativamente a essa informaçªo.
AlØm disso, os sistemas de recolha dos dados relativos à balança de pagamentos estªo actualmente a ser reestruturados
(ver título VII). Assim, as necessidades da Comissªo neste domínio deverªo ser reavaliadas e redefinidas.

SerÆ criado um sistema de indicadores da globalizaçªo. Utilizar-se-ªo novos instrumentos estatísticos assentes no
intercâmbio de dados entre os institutos nacionais de estatística e na recolha de informaçªo a nível europeu, como
base para o desenvolvimento deste domínio.

A identificaçªo e a monitorizaçªo das empresas estrangeiras em relaçªo de grupo (FATS) permitirÆ medir a europeizaçªo
e a internacionalizaçªo dos sistemas de produçªo. O objectivo das estatísticas serÆ, cada vez mais, analisar o turismo
sustentÆvel juntamente com o desenvolvimento sustentÆvel, atravØs da criaçªo de contas satØlites.

DeverÆ aplicar-se a decisªo do Conselho relativa às estatísticas do audiovisual. Assim, o Eurostat prosseguirÆ os trabalhos
de consolidaçªo, jÆ em curso desde 1999, no sentido de criar uma infra-estrutura de informaçªo estatística comunitÆria
sobre a indœstria e os mercados do audiovisual e sectores conexos. AlØm disso, deverÆ ser criada uma base jurídica para
as estatísticas das telecomunicaçıes.

Gradualmente, serÆ estabelecido um sistema flexível e adaptÆvel de recolha de informaçıes sobre indicadores da
sociedade da informaçªo, com base nos inquØritos existentes ou em inquØritos novos, em funçªo das prioridades
definidas pelo Conselho.

Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo diligenciarÆ no sentido de:

 Desenvolver um conjunto estÆvel e flexível de indicadores da globalizaçªo;

 Desenvolver um conjunto estÆvel e flexível de indicadores da sociedade da informaçªo, incluindo os serviços
audiovisuais;

 Progredir na elaboraçªo de contas satØlites no domínio do turismo.
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Requisitos políticos e contributos do Eurostat

Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO III
A LIVRE CIRCULA˙ˆO DE PESSOAS, DE SERVI˙OS
E DE CAPITAIS
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

48 Transportes
49 Sociedade da informaçªo
50 Turismo
54 ComØrcio de serviços e balança de pagamentos
Outros contributos importantes

57

Estatísticas destinadas à anÆlise do ciclo económico

70 Desenvolvimento sustentÆvel
71 Estatísticas ambientais

T˝TULO IV
VISTOS, ASILO, IMIGRA˙ˆO E OUTRAS POL˝TICAS RELATIVAS À LIVRE CIRCULA˙ˆO DE PESSOAS
Implicaçıes estatísticas
A competŒncia comunitÆria no domínio da imigraçªo e do asilo ficou estabelecida com a entrada em vigor do Tratado
de Amesterdªo, em 1 de Maio de 1999. A pedido do Conselho Europeu, a Comissªo apresentou, em Novembro de
2000, duas comunicaçıes, no intuito de lançar um debate na Comunidade sobre os aspectos a longo prazo de uma
política comunitÆria comum. Ambas as comunicaçıes abordam a questªo das estatísticas sob a referida perspectiva. A
comunicaçªo relativa a uma política da Comunidade em matØria de imigraçªo (1) sublinha ser necessÆria mais informaçªo sobre fluxos migratórios e padrıes de migraçªo para dentro e para fora da Uniªo. A comunicaçªo relativa ao
asilo (2) defende que a elaboraçªo e a aplicaçªo do sistema europeu comum de asilo requerem uma anÆlise aprofundada
da grandeza dos afluxos, da sua origem, e das características dos pedidos de protecçªo e das respostas dadas. O
alargamento da Uniªo e o desenvolvimento da cooperaçªo com os países da Bacia Mediterrânica farªo crescer as
necessidades de informaçªo estatística nestes domínios.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo propıe-se:
 Criar uma nomenclatura mais normalizada nos domínios da migraçªo e do asilo, em conjunto com as autoridades
nacionais;
 Alargar o âmbito e reforçar a qualidade das estatísticas neste domínio, de modo a satisfazer as necessidades iniciais
das comunicaçıes da Comissªo nesta matØria.
Requisitos políticos e contributos do Eurostat

Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO IV
VISTOS, ASILO, IMIGRA˙ˆO E OUTRAS POL˝TICAS RELATIVAS À LIVRE CIRCULA˙ˆO DE PESSOAS
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

31 Populaçªo

(1) Comunicaçªo da Comissªo ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a uma política da Comunidade em matØria de imigraçªo, de
22 Novembro de 2000 [COM(2000) 757 final].
(2) Comunicaçªo da Comissªo ao Conselho e ao Parlamento Europeu «Em direcçªo a um procedimento comum de asilo e a um estatuto
uniforme, vÆlido na Uniªo, para os beneficiÆrios de asilo», de 22 de Novembro de 2000 [COM(2000) 755 final].
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T˝TULO V
TRANSPORTES
Implicaçıes estatísticas
As estatísticas comunitÆrias dos transportes devem apoiar a política comum dos transportes (artigos 70.o a 80.o) e a
componente das redes transeuropeias (RT) relativa aos transportes (artigos 154.o a 156.o).
Os transportes constituem, igualmente, uma parte importante das políticas regional e ambiental comunitÆrias (ver títulos
XVII e XIX), sendo necessÆrio prestar uma atençªo particular aos indicadores de desenvolvimento sustentÆvel.
As estatísticas comunitÆrias deveriam constituir um sistema abrangente de informaçªo sobre os transportes, incluindo
dados sobre fluxos de mercadorias e passageiros, bem como dados sobre infra-estruturas, equipamento, fluxos de
trÆfego, mobilidade pessoal, segurança, consumo de energia e impacto ambiental, e, ainda, dados relativos a custos e
preços dos transportes, e sobre empresas de transportes. Um dos objectivos mais importantes serÆ alterar o equilíbrio
entre modalidades de transporte, privilegiando o transporte ferroviÆrio e o transporte marítimo de curta distância, em
detrimento do transporte rodoviÆrio, suprimindo dessa forma a actual relaçªo entre crescimento económico e aumento
do trÆfego rodoviÆrio. SerÆ necessÆrio fornecer estatísticas de maior qualidade sobre a repartiçªo entre modalidades de
transporte, que abranjam tanto passageiros como mercadorias e tenham em consideraçªo todas as modalidades de
transportes, sem descurar os aspectos relativos à actualidade.
A abertura dos mercados de transportes à concorrŒncia necessitarÆ de dados estatísticos objectivos que permitam
monitorizar a evoluçªo desses mercados e avaliar as consequŒncias da referida evoluçªo sobre o emprego e as condiçıes
de trabalho nas empresas de transportes, assim como sobre a viabilidade económica dessas empresas. Do mesmo modo,
incrementarÆ a necessidade de indicadores estatísticos relativos a segurança e qualidade dos serviços. As tendŒncias de
mercado criarªo a necessidade de recolher dados estatísticos sobre transporte de mercadorias menos centrados em
modalidades de transportes específicas, que forneçam, em contrapartida, informaçıes sobre toda a cadeia de transportes
intermodais e sobre o transporte de mercadorias do ponto de vista do mercado.
A monitorizaçªo da relaçªo entre os transportes e o ambiente actuarÆ como uma força motriz em termos de aumento
da qualidade e de alargamento dos dados dos transportes a todos os seus domínios. TambØm criarÆ necessidades
específicas de dados adicionais, por exemplo sobre mobilidade pessoal e equipamentos de transporte. SerÆ necessÆrio
responder à procura crescente de dados sobre trânsito expressos em veículos-quilómetros relativamente a todas as
modalidades de transportes, tendo em conta a sua importância para a monitorizaçªo do congestionamento e das
emissıes de gases.
A manutençªo de um nível elevado de investimento na infra-estrutura de transportes europeia, em particular nas RT de
transportes, gerarÆ necessidades específicas de estatísticas sobre a infra-estrutura e as tendŒncias de mercado. As RT, em
conjunto com as políticas regionais comunitÆrias, continuarªo a criar a necessidade de dados discriminados geograficamente sobre redes e fluxos de transporte, que devem ser considerados como parte integrante do sistema global de
informaçªo sobre os transportes.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo diligenciarÆ no sentido de:
 Completar a cobertura das estatísticas comunitÆrias dos transportes, de modo a abranger todas as modalidades de
transportes e todos os tipos de informaçªo;
 Continuar a adaptar e a completar, quando necessÆrio, a base jurídica das estatísticas dos transportes;
 Fomentar a recolha de novas estatísticas sobre as cadeias de transporte intermodais, bem como os dados adicionais
necessÆrios à monitorizaçªo das consideraçıes ambientais nas políticas de transportes (iniciativa TERM).
Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO V
OS TRANSPORTES
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

48 Transportes
72

Estatísticas regionais
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Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

Outros contributos importantes

44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

45 Energia
49 Sociedade da informaçªo
50 Turismo
53 Trocas de bens
61

Utilizaçªo do solo e paisagem

70 Desenvolvimento sustentÆvel
71 Estatísticas ambientais
74 Informaçªo geogrÆfica e regional

T˝TULO VI
AS REGRAS COMUNS RELATIVAS À CONCORR˚NCIA, À FISCALIDADE E À APROXIMA˙ˆO DAS LEGISLA˙ÕES
Nªo Ø necessÆrio um programa estatístico específico. A informaçªo estatística relativa ao presente título Ø derivada, na
medida em que for necessÆrio, dos dados e indicadores estabelecidos para outros títulos do programa.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO VI
AS REGRAS COMUNS RELATIVAS À CONCORR˚NCIA, À FISCALIDADE E À APROXIMA˙ˆO DAS LEGISLA˙ÕES
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

32 Mercado de trabalho

Outros contributos importantes

44

53 Trocas de bens
Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

45 Energia
48 Transportes
49 Sociedade da informaçªo
63 Estatísticas monetÆrias da agricultura
64 Produçªo vegetal
65 Produçªo animal
66 Estatísticas agro-industriais

T˝TULO VII
A POL˝TICA ECONÓMICA E MONET`RIA
Implicaçıes estatísticas
A realizaçªo da Uniªo Económica e MonetÆria requer uma monitorizaçªo estatística rigorosa, de apoio à coordenaçªo da
política macroeconómica e às funçıes da política monetÆria do Sistema Europeu de Bancos Centrais. O Pacto de
Estabilidade e Crescimento cria novas necessidades estatísticas. Ao mesmo tempo, continua a ser importante avaliar
o nível da convergŒncia económica atingida pelos Estados-Membros.
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Para se poder fornecer estatísticas com a amplitude, a comparabilidade, a actualidade e a frequŒncia necessÆrias à
coordenaçªo da política macroeconómica, e para apoiar as funçıes da política monetÆria do Sistema Europeu de Bancos
Centrais, deverÆ prosseguir-se o trabalho sobre os indicadores conjunturais relativos a procura, produçªo, mercado de
trabalho, preços e custos. Serªo utilizados mØtodos novos (por exemplo, estimativas rÆpidas, previsıes a muito curto
prazo, etc.) para melhorar o serviço prestado aos analistas do ciclo económico. Este trabalho irÆ complementar o
desenvolvimento posterior de indicadores monetÆrios e financeiros.
É necessÆrio melhorar permanentemente a actualidade e a cobertura dos dados, no quadro do Plano de Acçªo sobre os
requisitos estatísticos da Uniªo Económica e MonetÆria. O cÆlculo, tªo rÆpido quanto possível, dos agregados da zona
euro exigirÆ a produçªo, em tempo œtil, de contas trimestrais nacionais, bem como a adopçªo de estimativas a muito
curto prazo. AlØm disso, deverÆ realizar-se um trabalho importante no domínio das contas trimestrais financeiras e nªo
financeiras do sector institucional, que sejam integralmente coerentes com as contas anuais e as finanças pœblicas a
curto prazo. As informaçıes sobre as contrapartidas, requeridas no quadro das contas financeiras, que mostrem as
relaçıes entre sectores («de quem a quem»), constituem um instrumento importante para a anÆlise da política monetÆria,
e serªo recolhidas, por etapas, no decurso do presente programa quinquenal.
No decurso do programa quinquenal de 2003-2007, o factor individualmente mais significativo deverÆ ser o alargamento da Uniªo Europeia, de quinze para vinte ou mais membros. Tal implicarÆ um trabalho intenso dos novos
membros, no sentido de fornecerem dados e do Eurostat, no sentido de proceder à sua validaçªo. Para apoiar plenamente a política de alargamento da Comissªo, a assistŒncia aos países candidatos prosseguirÆ e serÆ desenvolvida, com o
objectivo de assegurar a disponibilidade, qualidade, actualidade e comparabilidade adequadas dos dados.
SerÆ prestada maior atençªo, no que diz respeito a todos os Estados-Membros, à qualidade dos dados, tanto a preços
constantes como correntes. Os recursos próprios com base no rendimento nacional bruto, que representam 60 % do
orçamento da Uniªo, sªo um dos exemplos de utilizaçªo administrativa dos dados. Os trabalhos serªo, em grande parte,
dedicados à continuaçªo e ao reforço dos esforços empreendidos para harmonizar as estatísticas relativas aos critØrios de
convergŒncia. Os objectivos relativos à manutençªo da estabilidade dos preços (artigo 105.o do Tratado CE) e ao
fornecimento de informaçıes sobre a política monetÆria do BCE na zona euro exigem, em conformidade com o
Regulamento (CE) n.o 2494/95 do Conselho, que a qualidade dos índices harmonizados de preços no consumidor
(IHPC) seja mantida e melhorada. A metodologia dos IHPC deverÆ ser melhorada e consolidada, no âmbito do regulamento do Conselho acima mencionado, relativo aos IHPC.
O acompanhamento da situaçªo orçamental e do montante da dívida pœblica (artigo 104.o do Tratado CE e Pacto de
Estabilidade e Crescimento, acordado em Dublim) basear-se-Æ nas contas das administraçıes pœblicas, produzidas em
conformidade com a metodologia SEC 95 adoptada pelo Regulamento (CE) n.o 2223/96 do Conselho, de 25 de Junho
de 1996. Tanto a harmonizaçªo como a comparabilidade serªo cuidadosamente analisadas, no intuito de fornecer aos
decisores políticos instrumentos estatísticos comparÆveis de elevada qualidade que evitem a criaçªo de distorçıes a nível
dos pareceres emitidos acerca da situaçªo orçamental de cada Estado-Membro.
O acompanhamento da evoluçªo económica nos Estados-Membros, tal como previsto no artigo 103.o do Tratado reforça
a necessidade de aplicar integralmente o actual programa de transmissªo de dados sobre contas nacionais, em conformidade com o Regulamento SEC 95, especialmente no que diz respeito a actualidade e cobertura, bem como de o
alargar progressivamente a novos domínios, mediante a revisªo e o desenvolvimento da legislaçªo em vigor.
Prosseguirªo os trabalhos relativos ao estabelecimento dos principais agregados das contas, em termos de paridades de
poder de compra. Os trabalhos de revisªo da metodologia das paridades de poder de compra, com o objectivo de
fornecer resultados mais fiÆveis em termos de anÆlises comparativas, iniciados no decurso do anterior programa
quinquenal, deverªo concluir-se com a adopçªo do regulamento do Conselho relativo às paridades de poder de compra.
O estabelecimento da Uniªo Económica e MonetÆria teve implicaçıes considerÆveis nas estatísticas da balança de
pagamentos. Neste âmbito, os limiares a partir dos quais Ø necessÆrio elaborar relatórios sªo particularmente importantes; se forem alterados, como actualmente previsto, implicarªo trabalhos de desenvolvimento significativos para
assegurar a manutençªo da qualidade destes dados. Muitos países da Uniªo Europeia (especialmente aqueles em que
as declaraçıes bancÆrias constituem a principal fonte para a elaboraçªo da balança de pagamentos) estªo, actualmente, a
rever os seus sistemas de recolha de dados relativos à balança de pagamentos, no intuito de se adaptarem às novas
circunstâncias. Durante os próximos anos, prosseguirªo os trabalhos destinados a garantir que os Estados-Membros
continuem a fornecer dados pertinentes e de boa qualidade às instituiçıes europeias, especialmente sobre as estatísticas
relativas ao comØrcio de serviços e ao investimento estrangeiro directo, bem como às trocas comerciais das empresas
estrangeiras em relaçªo de grupo. Do mesmo modo, serÆ dada prioridade à recolha (e anÆlise) dos dados dos países
candidatos. Os referidos dados sªo solicitados por diversos serviços da Comissªo, em particular pelos que se ocupam da
monitorizaçªo económica, da política comercial e das relaçıes externas.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo propıe-se:
 Continuar a desenvolver e a produzir, no quadro do Plano de Acçªo sobre os requisitos estatísticos da Uniªo
Económica e MonetÆria, as estatísticas necessÆrias à coordenaçªo da política macroeconómica e à política monetÆria,
ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, e à avaliaçªo contínua da convergŒncia económica;
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 Intensificar a aplicaçªo do regulamento relativo ao sistema europeu de contas (SEC 95);

 Proceder à revisªo do sistema de recolha das estatísticas relativas à balança de pagamentos.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO VII
A POL˝TICA ECONÓMICA E MONET`RIA
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

32 Mercado de trabalho
40 Contas económicas anuais
41

Contas trimestrais

42 Contas financeiras
44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

52 Moeda e finanças
54 ComØrcio de serviços e balança de pagamentos
55 Preços
57
Outros contributos importantes

Estatísticas destinadas à anÆlise do ciclo económico

53 Trocas de bens

T˝TULO VIII
EMPREGO
Implicaçıes estatísticas
O desenvolvimento das estatísticas comunitÆrias sobre o emprego serÆ determinado pelos seguintes processos políticos:
alargamento da Uniªo, estratØgia europeia para o emprego, Uniªo Económica e MonetÆria e exercício de avaliaçªo
comparativa (com apresentaçªo anual, na Primavera, de indicadores estruturais ao Conselho Europeu).
As estatísticas sobre o emprego obedecem, em grande medida, a disposiçıes estabelecidas nos regulamentos comunitÆrios, pelo que, antes de 2003, os países candidatos terªo evoluído significativamente, no sentido da conformidade com
os requisitos da Uniªo Europeia. A conformidade plena, ou seja, a transmissªo regular de dados e a adaptaçªo aos novos
desenvolvimentos, constituirÆ um desafio durante o período de 2003 a 2007.
Ao determinar os novos objectivos em termos de taxa de emprego, que deverªo ser alcançados em 2005 e 2010, o
Conselho Europeu reforçou a necessidade de monitorizar a aplicaçªo da estratØgia europeia para o emprego e, em
particular, a aplicaçªo anual das orientaçıes para as políticas de emprego. O referido processo de monitorizaçªo deverÆ
contemplar a aplicaçªo do inquØrito às forças de trabalho, a título contínuo, e a adaptaçªo da respectiva lista de variÆveis
(para abranger, em particular, novas formas de trabalho, qualidade do trabalho, cuidados de saœde, estruturas de
acolhimento de crianças e aprendizagem ao longo da vida). Neste contexto, serªo necessÆrias estatísticas mais frequentes
e exaustivas para avaliar as disparidades entre sexos (em especial, a diferença de salÆrios em todas as actividades
económicas) e o dØfice de qualificaçıes, nomeadamente estatísticas sobre a estrutura dos ganhos e a instauraçªo de
um inquØrito comunitÆrio sobre a oferta de emprego.
Num território tªo vasto quanto o da UEM, a evoluçªo dos custos da mªo-de-obra Ø, potencialmente, o principal factor
de tensªo inflacionista, que deverÆ ser monitorizado atravØs de estatísticas conjunturais rÆpidas, de grande qualidade. A
aplicaçªo do regulamento relativo ao índice de custos da mªo-de-obra e a melhoria continuada das estatísticas conjunturais sobre os custos da mªo-de-obra revestem-se de grande importância, tal como a melhoria da mediçªo da
produtividade do trabalho (o que pressupıe uma sØrie de melhor qualidade sobre o volume de trabalho).
Resumo
 Instauraçªo de um inquØrito às forças do trabalho, a título contínuo, que forneça resultados trimestrais em todos os
Estados-Membros;
 Harmonizaçªo de uma parte dos questionÆrios;
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 Recolha e anÆlise dos resultados do inquØrito sobre a estrutura dos ganhos, de 2002;

 Instauraçªo do inquØrito sobre os custos da mªo-de-obra de 2004, abrangendo as secçıes M, N e O da NACE;

 Aplicaçªo integral do regulamento do Conselho relativo ao índice de custos da mªo-de-obra;

 Instauraçªo do inquØrito de 2006 sobre a estrutura dos ganhos;

 Concepçªo de um sistema orientado para as estatísticas europeias relativas aos custos da mªo-de-obra;

 Aplicaçªo do regulamento do Conselho relativo ao inquØrito sobre a oferta de emprego, a adoptar em 2002.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO VIII
EMPREGO
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

32 Mercado de trabalho
33 Educaçªo
35 Saœde e segurança
36 Distribuiçªo do rendimento e condiçıes de vida
37 Protecçªo social

Outros contributos importantes

44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

49 Sociedade da informaçªo
50 Turismo
63 Estatísticas monetÆrias da agricultura

T˝TULO IX
A POL˝TICA COMERCIAL COMUM
Implicaçıes estatísticas
Em conformidade com o artigo 133.o do Tratado CE, cabe à Comissªo Europeia a responsabilidade da conduçªo das
negociaçıes relativas aos acordos comerciais com países terceiros, incluindo os acordos comerciais de serviços (GATS).
Por conseguinte, sªo indispensÆveis dados de boa qualidade.
Durante os próximos anos, prosseguirªo os trabalhos destinados a assegurar que os dados relativos a comØrcio transfronteiriço de serviços (discriminado a nível geogrÆfico ou em pormenor, por componentes), investimento estrangeiro
directo e trocas comerciais das empresas estrangeiras em relaçªo de grupo respeitem os padrıes de qualidade, bem como
o nível de pormenor e de harmonizaçªo exigido pelos serviços da Comissªo encarregados de conduzir a política
comercial.
As negociaçıes de Doha, iniciadas em Novembro de 2001, farªo do desenvolvimento sustentÆvel e do impacto da
política comercial comum nos países em vias de desenvolvimento questıes fundamentais. SerÆ necessÆrio encetar
trabalhos de coordenaçªo sobre a recolha de dados globais.
A recolha e a anÆlise dos dados dos países candidatos constituirÆ, tambØm, uma prioridade mÆxima nos próximos anos.
Prosseguirªo, igualmente, os trabalhos no sentido de coordenar com maior eficÆcia o debate metodológico entre os
Estados-Membros, apesar de se ter atingido jÆ um nível de harmonizaçªo apreciÆvel neste domínio. A elaboraçªo de
estatísticas comunitÆrias relativas à balança de pagamentos Ø igualmente indispensÆvel para a obtençªo de uma balança
de pagamentos abrangente, em termos de Uniªo Europeia.

26.3.2002

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Os trabalhos relativos à harmonizaçªo das regras estatísticas continuarªo, num quadro metodológico mais coerente com
as recomendaçıes internacionais recentemente adoptadas pelas Naçıes Unidas. A informaçªo estatística melhorarÆ em
resultado de uma utilizaçªo mais eficiente do conteœdo das declaraçıes aduaneiras e as necessidades decorrentes da
evoluçªo da Uniªo Europeia e do comØrcio internacional (alargamento, globalizaçªo, liberalizaçªo do comØrcio) serªo
tidas em consideraçªo. Serªo adoptadas medidas para melhorar a fiabilidade das estatísticas relativas aos preços de
importaçªo e exportaçªo, de modo a assegurar uma avaliaçªo mais adequada da competitividade externa dos produtos
da Uniªo.

Resumo
No final do presente programa quinquenal, a Comissªo terÆ:

 Integrado progressivamente os dados dos países candidatos;

 Adaptado e melhorado os sistemas de recolha e produçªo de dados;

 Melhorado e aprofundado o quadro metodológico, tendo em conta as recomendaçıes internacionais, as novas
necessidades de informaçªo e a evoluçªo do enquadramento económico e aduaneiro.

 Reforçado a utilizaçªo dos dados existentes e a anÆlise do desenvolvimento sustentÆvel global.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO IX
A POL˝TICA COMERCIAL COMUM
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

53 Trocas de bens

Outros contributos importantes

19 Cooperaçªo estatística com os países candidatos

54 ComØrcio de serviços e balança de pagamentos

21 Cooperaçªo estatística com outros países terceiros
42 Contas financeiras
52 Moeda e finanças

T˝TULO X
A COOPERA˙ˆO ADUANEIRA
Nªo Ø necessÆrio um programa estatístico específico. A informaçªo estatística relativa ao presente título Ø derivada, na
medida em que for necessÆrio, dos dados e indicadores estabelecidos para outros títulos do programa.
T˝TULO XI
A POL˝TICA SOCIAL, A EDUCA˙ˆO, A FORMA˙ˆO PROFISSIONAL E A JUVENTUDE
Implicaçıes estatísticas
Durante os próximos cinco anos, serÆ criada uma estratØgia coerente para assegurar a disponibilidade de um conjunto
completo de indicadores sobre todos os domínios sociais, em coordenaçªo estreita com as acçıes do título VIII. A
qualidade da informaçªo existente serÆ melhorada e serªo introduzidos novos indicadores sobre os domínios considerados prioritÆrios, como a exclusªo social e a aprendizagem ao longo da vida. No contexto do relatório relativo aos
objectivos concretos dos sistemas de educaçªo e formaçªo ratificado pelo Conselho Europeu de Estocolmo, serÆ
necessÆrio estabelecer uma cooperaçªo estreita entre a DG EAC e o Eurostat. AlØm do prosseguimento do trabalho
estatístico sobre as trŒs prioridades definidas para 2002 (competŒncias bÆsicas, tecnologias da informaçªo e da comunicaçªo, ciŒncias matemÆticas e tecnologia), a realizaçªo de outros objectivos exigirÆ novos trabalhos. Terªo que ser
desenvolvidos os indicadores para os quais ainda nªo existam dados ou cujos dados nªo respondam aos critØrios de
qualidade necessÆrios, que se considerem ser essenciais para a prossecuçªo dos objectivos estabelecidos.
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O âmbito das estatísticas sociais terÆ que ser alargado, de modo a abranger todos os países candidatos, bem como os
territórios situados para alØm das fronteiras da Europa, como Ø o caso dos países MEDSTAT. A avaliaçªo comparativa
deste exercício serÆ efectuada com base em dados demogrÆficos; à medida que os resultados do censo de 2001 forem
processados e publicados, serªo integrados no programa de actualizaçªo periódica e de preparaçªo para a campanha
seguinte, fomentando uma abordagem harmonizada em toda a zona geogrÆfica alargada acima mencionada. As projecçıes demogrÆficas relativas a toda a zona tambØm serªo necessÆrias a nível nacional.
O tema «aprendizagem ao longo da vida» serÆ essencial durante todo o programa, reflectindo o facto de a evoluçªo
económica exigir uma actualizaçªo constante das qualificaçıes profissionais e sociais. SerÆ necessÆrio um sistema
abrangente de estatísticas relativas à «aprendizagem» para apoiar as políticas de emprego, económica e da educaçªo,
prestando especial atençªo ao investimento pœblico e privado na educaçªo. O actual leque de informaçıes sobre
educaçªo e formaçªo deverÆ ser completado com dados adicionais sobre a educaçªo de adultos.
A comunicaçªo da Comissªo, prevista para 2002, relativa a uma nova estratØgia comunitÆria em matØria de saœde e
segurança no trabalho exige a aplicaçªo integral da œltima fase das Estatísticas Europeias de Acidentes de Trabalho
(EEAT) e da primeira fase das Estatísticas Europeias de Doenças Profissionais (EODS). Serªo igualmente desenvolvidos os
indicadores sobre qualidade do trabalho, problemas de saœde relacionados com o trabalho, e ainda sobre custos
socioeconómicos da saœde e segurança no trabalho.
No contexto do artigo 13.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia e das medidas necessÆrias para combater a
discriminaçªo, serÆ elaborada uma metodologia para fornecer estatísticas periódicas sobre integraçªo social de pessoas
com deficiŒncia.
Deverªo continuar a registar-se alteraçıes sociais importantes, jÆ perceptíveis, durante a vigŒncia do programa (por
exemplo, no que diz respeito a pirâmide demogrÆfica, estrutura dos agregados familiares, tendŒncias migratórias, padrıes
de trabalho, sistemas educativos, etc.), sendo necessÆrio um novo instrumento estatístico, para alØm dos anteriormente
descritos. As Estatísticas do Rendimento e das Condiçıes de Vida na UE (EU-SILC) terªo como base um vasto leque de
fontes, recorrendo à experiŒncia adquirida durante os anos noventa com a organizaçªo das sucessivas vagas do painel de
agregados domØsticos privados da Uniªo Europeia. Serªo elaboradas de modo a fornecer inœmeras informaçıes sobre as
condiçıes de vida dos cidadªos europeus durante e para alØm da vigŒncia do presente programa.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo propıe-se:
 Desenvolver uma estratØgia coerente que garanta a disponibilidade de um conjunto completo de indicadores sobre
todos os domínios sociais;
 Fornecer informaçªo periódica sobre as condiçıes de vida dos cidadªos atravØs dos novos indicadores.
Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XI
A POL˝TICA SOCIAL, A EDUCA˙ˆO, A FORMA˙ˆO PROFISSIONAL E A JUVENTUDE
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

31 Populaçªo
32 Mercado de trabalho
33 Educaçªo
35 Saœde e segurança
36 Distribuiçªo do rendimento e condiçıes de vida
37 Protecçªo social
38 Outros trabalhos no domínio das estatísticas demogrÆficas e sociais (estatísticas sobre habitaçªo)
72

Outros contributos importantes

Estatísticas regionais

70 Desenvolvimento sustentÆvel
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T˝TULO XII
A CULTURA
Implicaçıes estatísticas
A acçªo comunitÆria no domínio cultural baseia-se no artigo 151.o do Tratado CE. Uma das principais componentes das
competŒncias da Comunidade neste domínio Ø melhorar o conhecimento e a divulgaçªo dos aspectos culturais mais
importantes dos povos europeus. Ficou ainda claramente estipulada a obrigatoriedade de a Comunidade ter em consideraçªo os aspectos culturais na definiçªo e aplicaçªo do conjunto das suas políticas.
No quadro do programa estatístico de 2003-2007, as estatísticas culturais darªo prioridade à consolidaçªo do trabalho-piloto sobre o emprego na cultura, à participaçªo em actividades culturais e às estatísticas relativas às despesas com a
cultura. Simultaneamente, e em estreita cooperaçªo com os Estados-Membros e com outras organizaçıes internacionais
competentes, o programa estatístico apoiarÆ o trabalho metodológico e a elaboraçªo de estatísticas relacionadas com a
questªo dos ganhos decorrentes do investimento em cultura. Conceder-se-Æ particular atençªo ao desenvolvimento de
metodologias internacionais que permitam a avaliaçªo e a anÆlise estatística das consequŒncias que a participaçªo em
actividades culturais possa ter na realizaçªo de objectivos sociais, nomeadamente aumentar os níveis educativos e as
taxas de emprego, e reduzir a criminalidade e as desigualdades no domínio da saœde.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo propıe-se:
 Consolidar a actual informaçªo estatística sobre cultura;
 Criar e aplicar metodologias destinadas a avaliar os impactos culturais na sociedade.
Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XII
A CULTURA
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

34 Cultura

Outros contributos importantes

49 Sociedade da informaçªo

T˝TULO XIII
A SAÚDE PÚBLICA
Implicaçıes estatísticas
Em conformidade com o artigo 152.o do Tratado CE, a acçªo da Comunidade no âmbito da saœde pœblica abrange a
informaçªo sanitÆria. O Sistema Estatístico Europeu estabelece um quadro bÆsico de estatísticas relativas a saœde pœblica,
que inclui a situaçªo sanitÆria, factores determinantes e recursos dos cuidados de saœde, destinado a apoiar os programas
de acçªo comunitÆria no domínio da saœde pœblica. Com a adopçªo do novo programa de acçªo comunitÆria no
domínio da saœde pœblica (1), a vertente estatística da informaçªo sanitÆria serÆ explorada em maior profundidade, no
contexto do programa estatístico comunitÆrio, abrangendo a recolha de dados discriminados, caso necessÆrio, de acordo
com o sexo, a idade, a localizaçªo geogrÆfica e o nível de rendimentos. Durante o período de 2003 a 2007, continuarªo
as actividades de elaboraçªo do conjunto das estatísticas de saœde pœblica, com o objectivo de responder às exigŒncias
específicas decorrentes do novo programa de acçªo no domínio da saœde pœblica. A necessidade específica de indicadores sobre o desenvolvimento sustentÆvel terÆ que ser satisfeita.
Entre as principais preocupaçıes, encontram-se o reforço da infra-estrutura do sistema bÆsico de estatísticas de saœde
pœblica (a nível dos Estados-Membros e da Uniªo), bem como a harmonizaçªo e a melhoria da comparabilidade dos
dados existentes, em cooperaçªo com as organizaçıes internacionais competentes no domínio da saœde pœblica (OMS e
OCDE).
A fim de salvaguardar a coerŒncia e a complementaridade, o presente programa prevŒ acçıes específicas com o
objectivo de garantir que as definiçıes, as classificaçıes e os conceitos bÆsicos relativos a estatísticas de saœde sejam
utilizados em todos os domínios da informaçªo sanitÆria.
(1) Comunicaçªo da Comissªo sobre a estratØgia da Comunidade Europeia em matØria de saœde e proposta de decisªo do Parlamento
Europeu e do Conselho que adopta um programa de acçªo comunitÆria no domínio da saœde pœblica (2001-2006)  COM(2000)
285 final, de 16 de Maio de 2000.
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Em conformidade com os acordos pertinentes com os países em questªo, o âmbito das estatísticas de saœde pœblica serÆ
progressivamente alargado, de modo a abranger todos os países candidatos.

Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo propıe-se:

 Continuar a desenvolver o conjunto de estatísticas de saœde, com o objectivo de responder às exigŒncias específicas
que decorram do programa de acçªo no domínio da saœde pœblica;

 Reforçar a infra-estrutura do sistema bÆsico de estatísticas de saœde pœblica.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XIII
A SAÚDE PÚBLICA
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

35 Saœde e segurança

Outros contributos importantes

39 Defesa dos consumidores

37 Protecçªo social

70 Desenvolvimento sustentÆvel

T˝TULO XIV
A DEFESA DOS CONSUMIDORES
Implicaçıes estatísticas
Nos œltimos anos, a política dos consumidores adquiriu maior relevância no âmbito das instituiçıes comunitÆrias (artigo
153.o do Tratado CE).
A Comissªo instituiu o Plano de Acçªo para a Política dos Consumidoras 1999-2001, que serÆ complementado por
actividades a favor dos consumidores. O actual plano de acçªo, bem como os seus predecessores, tem sido prejudicado
pela disponibilidade limitada dos dados necessÆrios à formaçªo de uma opiniªo fundamentada. Actualmente, estÆ a ser
preparado o Plano de Acçªo para a Política dos Consumidores 2002-2005, que concederÆ uma atençªo especial à
necessidade de envidar esforços mais sistemÆticos e alargados, no sentido de criar uma «base de conhecimento» adequada
enquanto instrumento essencial de auxílio à política de desenvolvimento.
O objectivo dos esforços do Eurostat neste domínio Ø disponibilizar dados estatísticos de interesse geral, que possam
auxiliar o pœblico a compreender as questıes relacionadas com o consumo e os consumidores, a nível europeu, nacional
e regional.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, a Comissªo propıe-se:
 Elaborar estatísticas para a defesa dos consumidores num formato mais acessível para o utilizador, em particular no
que diz respeito às publicaçıes;
 Prosseguir o apoio metodológico relativamente aos acidentes domØsticos;
 Promover a defesa dos consumidores no âmbito de todos os temas estatísticos de trabalho pertinentes;
 Garantir que os aspectos relacionados com a defesa dos consumidores sejam tidos em consideraçªo nas novas
políticas estatísticas;
 Promover o desenvolvimento de estatísticas para a defesa dos consumidores nos serviços estatísticos dos Estados-Membros.
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Requisitos políticos e contributos do Eurostat

Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XIV
A DEFESA DOS CONSUMIDORES
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

36 Distribuiçªo do rendimento e condiçıes de vida

Outros contributos importantes

61

39 Defesa dos consumidores
Utilizaçªo do solo e paisagem

64 Produçªo vegetal
65 Produçªo animal
66 Estatísticas agro-industriais
69 Estatísticas da pesca
70 Desenvolvimento sustentÆvel

T˝TULO XV
AS REDES TRANSEUROPEIAS
Nªo Ø necessÆrio um programa estatístico específico. A informaçªo estatística relativa ao presente título Ø derivada, na
medida em que for necessÆrio, dos dados e indicadores estabelecidos para outros títulos do programa.
Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XV
AS REDES TRANSEUROPEIAS
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

48 Transportes

Outros contributos importantes

45 Energia

49 Sociedade da informaçªo

53 Trocas de bens
61

Utilizaçªo do solo e paisagem

71 Estatísticas ambientais
72

Estatísticas regionais

73

CiŒncia e tecnologia

74 Informaçªo geogrÆfica e regional

T˝TULO XVI
A INDÚSTRIA
Implicaçıes estatísticas
O trabalho estatístico no domínio da indœstria, no sentido mais amplo do termo (incluindo, em especial, construçªo,
serviços, energia e produtos agroalimentares) centrar-se-Æ no apoio às políticas comunitÆrias adoptadas com base no
Tratado de Amesterdªo, e em vÆrias cimeiras posteriormente realizadas (particularmente na Cimeira de Lisboa, em
Março de 2000). Os referidos trabalhos afectarªo, sobretudo, domínios como a globalizaçªo, a organizaçªo interna e
externa das empresas (e, em geral, o sistema produtivo), a cooperaçªo entre empresas, o espírito empresarial e a
governança, a procura e, por œltimo, o emprego e os recursos humanos.

C 75 E/293

PT

C 75 E/294

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

A primeira prioridade serÆ a aplicaçªo dos diferentes regulamentos relativos às estatísticas das empresas. SerÆ dada
particular importância à qualidade dos resultados.

Para poder acompanhar as alteraçıes estruturais da indœstria, o programa de elaboraçªo de estatísticas das empresas serÆ
desenvolvido em estreita ligaçªo com os sistemas estatísticos nacionais. AbrangerÆ a adaptaçªo dos regulamentos em
vigor, bem como o apoio às principais políticas europeias, nomeadamente, o mercado œnico, o alargamento, a política
económica e monetÆria, a sociedade da informaçªo, o emprego e, ainda, o apoio necessÆrio aos indicadores estruturais
que servem de base ao relatório anual da Uniªo.

O Eurostat analisarÆ, em conjunto com os Estados-Membros, as possibilidades de optimizar os mØtodos de recolha
nacionais, bem como a coordenaçªo entre eles, com o objectivo de reduzir, na medida do possível, os encargos para as
empresa. Serªo envidados esforços especiais para melhorar a anÆlise do mercado œnico, recorrendo a instrumentos
estatísticos existentes ou ainda por desenvolver, em particular à PRODCOM (bem como a instrumentos similares, do
domínio dos serviços).

Energia
No domínio das estatísticas da energia, os trabalhos centrar-se-ªo na melhoria da qualidade dos balanços energØticos, em
especial no que diz respeito ao consumo, para responder mais adequadamente às exigŒncias criadas pelo mecanismo de
monitorizaçªo de emissıes de gases com efeito de estufa. O presente sistema serÆ ampliado para responder mais
adequadamente às questıes relacionadas com o desenvolvimento sustentÆvel (eficiŒncia energØtica, co-geraçªo e energias
renovÆveis) e proceder-se-Æ ao acompanhamento dos resultados da concorrŒncia nos mercados liberalizados, bem como
do seu impacto sobre os consumidores e a indœstria energØtica.

Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, os trabalhos incidirªo nas seguintes tarefas:

 Melhorar o sistema de elaboraçªo das estatísticas estruturais das empresas, com base nas necessidades políticas e na
capacidade de reacçªo rÆpida a factores em evoluçªo como ambiente, políticas e utilizadores;

 Procurar manter a infra-estrutura necessÆria como os ficheiros de empresas e as classificaçıes;

 Dar prioridade à avaliaçªo da qualidade e à melhoria dos dados produzidos.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XVI
A INDÚSTRIA
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

45 Energia
66 Estatísticas agro-industriais
Outros contributos importantes

49 Sociedade da informaçªo
51

Ficheiros de empresas

53 Trocas de bens
70 Desenvolvimento sustentÆvel
71 Estatísticas ambientais

26.3.2002

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

T˝TULO XVII
A COESˆO ECONÓMICA E SOCIAL
Implicaçıes estatísticas
Um dos elementos mais importantes da construçªo da Uniªo Europeia Ø a correcçªo dos desequilíbrios sociais e
regionais. Esse Ø, de facto, o principal objectivo dos fundos estruturais. Desde a reforma destes œltimos, em 1988, a
Comissªo estabeleceu uma política integrada de coesªo social e económica, no quadro da qual as estatísticas regionais
desempenham um papel essencial no processo de execuçªo das decisıes: as zonas elegíveis, de acordo com objectivos
regionais, sªo definidas com base em critØrios socioeconómicos relativamente a determinados limiares; as dotaçıes
financeiras a Estados-Membros sªo fruto de uma decisªo objectiva, baseada em indicadores estatísticos. Para alØm disso,
a avaliaçªo do impacto das políticas comunitÆrias a nível regional e a quantificaçªo das disparidades regionais exigem a
disponibilidade de um grande nœmero de estatísticas de base regional.
Os relatórios de avaliaçªo periodicamente elaborados pela Comissªo (relatório sobre coesªo económica e social (1)) sobre
as tendŒncias socioeconómicas nas regiıes requerem uma grande quantidade de informaçªo estatística. Os temas
urbanos merecem particular atençªo devido ao facto de os decisores políticos reclamarem crescentemente uma avaliaçªo
da qualidade de vida nas cidades europeias. Como base para a sua acçªo futura, sªo necessÆrios dados comparÆveis
relativos a todas as cidades da Uniªo Europeia. As comunicaçıes publicadas pela Comissªo em 1997 («Para uma agenda
urbana da Uniªo Europeia») e 1998 («Quadro de acçªo para um desenvolvimento urbano sustentÆvel na Uniªo Europeia») destacaram, em particular, a necessidade de informaçªo mais comparÆvel.
Consequentemente, o trabalho a realizar no âmbito do programa estatístico de 2003-2007 deverÆ ser determinado, em
grande medida, pela configuraçªo da política regional comunitÆria de uma Uniªo Europeia alargada, bem como pelo
advento do novo período de programaçªo dos fundos estruturais. O terceiro relatório sobre coesªo deverÆ ser adoptado
pela Comissªo no início de 2004, prevendo-se a aplicaçªo das respectivas conclusıes (sob a forma de regulamentos) atØ
ao final do mesmo ano. A informaçªo necessÆria incluirÆ projecçıes demogrÆficas a nível regional e dados sobre
demografia regional.
Informaçªo geogrÆfica
Inœmeros serviços da Comissªo recorrem a sistemas de informaçªo geogrÆfica para a preparaçªo, a aplicaçªo e a
avaliaçªo das políticas da sua responsabilidade. Esta tendŒncia serÆ cada vez mais evidente no decurso dos próximos
anos, à medida que o progresso tecnológico avançar e aumentar a disponibilidade de dados. As iniciativas relativas a
uma infra-estrutura de dados geogrÆficos europeus criarªo novos desafios neste domínio. O Eurostat, na qualidade de
gestor da base de dados de referŒncia da Comissªo, terÆ que enfrentar estes desafios.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, os trabalhos incidirªo nas seguintes tarefas:
 Instaurar os indicadores estatísticos necessÆrios à próxima fase dos fundos estruturais;
 Disponibilizar os dados necessÆrios ao relatório sobre coesªo e ao apoio das propostas da Comissªo relativas aos
fundos estruturais após 2006;
 Fomentar a integraçªo da utilizaçªo dos sistemas de informaçªo geogrÆfica na gestªo política.
Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XVII
A COESˆO ECONÓMICA E SOCIAL
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

55 Preços
72

Estatísticas regionais

74 Informaçªo geogrÆfica e regional
(1) Ver «Unidade da Europa, solidariedade dos povos, diversidade dos territórios»; segundo relatório sobre coesªo económica e social,
Comissªo Europeia, Janeiro de 2001.
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Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

Outros contributos importantes

31 Populaçªo
32 Mercado de trabalho
40 Contas económicas anuais
44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

50 Turismo
63 Estatísticas monetÆrias da agricultura
71 Estatísticas ambientais

T˝TULO XVIII
A INVESTIGA˙ˆO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Estatísticas sobre CiŒncia & Tecnologia e estatísticas da inovaçªo
Implicaçıes estatísticas
O objectivo global da política comunitÆria de IDT Ø reforçar a base científica e tecnológica da economia europeia e
melhorar a sua competitividade a nível internacional. No Cimeira de Lisboa, em 2000, o Conselho Europeu estabeleceu
um objectivo estratØgico claro para a Europa, na próxima dØcada. A avaliaçªo de entradas/saídas harmonizadas, bem
como dos impactos socioeconómicos da economia baseada no conhecimento continua a ser um dos pontos prioritÆrios
da agenda da investigaçªo europeia, como se pode constatar claramente atravØs do debate sobre o Espaço Europeu de
Investigaçªo.
As políticas recentes de I&D e de inovaçªo, na sua totalidade, necessitam de dados actuais e harmonizados, cuja recolha
deve ser negociada com os Estados-Membros e coordenada pelo Eurostat. Sªo necessÆrios inquØritos mais frequentes nos
Estados-Membros, bem como uma melhoria da qualidade para proceder às actualizaçıes anuais dos indicadores relativos
a ambas as iniciativas. DeverÆ desenvolver-se a capacidade para produzir estatísticas sobre recursos humanos em ciŒncia
e tecnologia, discriminadas por sexo, com o objectivo de fornecer aos decisores políticos os dados necessÆrios para
avaliarem a eficÆcia das políticas comunitÆrias em questªo.
Resumo
Nos próximos cinco anos, diligenciar-se-Æ, principalmente, no sentido de:
 Melhorar a qualidade dos indicadores actuais e prosseguir o trabalho conceptual de produçªo e aperfeiçoamento de
novos indicadores destinados a avaliar comparativamente as políticas nacionais de investigaçªo e inovaçªo e, em
particular, a avaliar os recursos humanos e a sua mobilidade nos domínios da investigaçªo e do desenvolvimento;
 Criar estatísticas novas de IDT e de inovaçªo no contexto do Espaço Europeu de Investigaçªo e, em particular,
desenvolver um quadro teórico que sirva de base a estatísticas de IDT e de inovaçªo mais frequentes;
 Criar um quadro geral de avaliaçªo da sociedade do conhecimento;
 Avaliar as tendŒncias tecnológicas com base em estatísticas harmonizadas sobre patentes;
 Integrar os países candidatos no quadro geral do desenvolvimento de estatísticas harmonizadas e comparÆveis de
IDT e de inovaçªo.
Investigaçªo estatística
Implicaçıes estatísticas
No âmbito da política de I&D, a Comunidade promove actividades de investigaçªo que servem de apoio às suas próprias
políticas. As estatísticas oficiais foram consideradas, em vÆrios programas-quadro (assim como em diversos documentos
preparatórios do sexto programa-quadro), como um dos domínios em que as actividades de I&D deverªo ser lançadas a
nível comunitÆrio.
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A utilizaçªo crescente de estatísticas no processo de decisªo política nos finais dos anos noventa criou a necessidade de
estatísticas mais exactas e comparÆveis, em especial no que diz respeito aos indicadores conjunturais de avaliaçªo do
mercado œnico europeu e da uniªo monetÆria. O alargamento previsto da Uniªo Europeia veio reforçar a referida
necessidade de acesso rÆpido a essa informaçªo.
Paralelamente, a tecnologia proporciona novas possibilidades de recolha de dados e de divulgaçªo estatística. AlØm disso,
os inquiridos (empresas e particulares) estªo descontentes relativamente aos encargos de resposta, solicitando a sua
reduçªo mediante o aumento da automatizaçªo e a optimizaçªo da informaçªo existente. A dimensªo europeia das
estatísticas de I&D Ø importante devido ao facto de a produçªo estatística, por natureza, ser internacional, dado que Ø
apenas comportÆvel para alguns dos Estados-Membros; tal veio criar, juntamente com a importância crescente da anÆlise
da relaçªo custo/eficÆcia das estatísticas produzidas, novas necessidades no âmbito da produçªo de estatísticas europeias.
Por conseguinte, os estaticistas oficiais europeus devem reconsiderar os procedimentos utilizados actualmente e proceder
à recolha e elaboraçªo de estatísticas sobre um leque crescente de fenómenos.
As necessidades mencionadas sublinham a importância de utilizar as fontes de dados existentes na produçªo de
estatísticas destinadas a anÆlises mais aprofundadas. Deste modo, considera-se ser necessÆrio desenvolver mØtodos e
instrumentos de apoio à utilizaçªo combinada de dados (a partir, por exemplo, de dados administrativos e de inquØritos
por amostragem ou de estatísticas infra-anuais e estruturais).
Resumo
Durante os próximos cinco anos, os trabalhos concentrar-se-ªo nas seguintes tarefas:
 Desenvolvimento de novos instrumentos e mØtodos destinados às estatísticas oficiais;
 Aperfeiçoamento da conceptualizaçªo e desenvolvimento de estatísticas destinadas a avaliar os fenómenos socioeconómicos recentes;
 TransferŒncia de tecnologia e de saber-fazer, no âmbito do Sistema Estatístico Europeu;
 Melhoria da qualidade do processo de produçªo estatística e dos produtos estatísticos.
Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XVIII
A INVESTIGA˙ˆO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

22 Investigaçªo e metodologia estatística
73

CiŒncia e tecnologia

Outros contributos importantes

44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

49 Sociedade da informaçªo

T˝TULO XIX
O AMBIENTE
Implicaçıes estatísticas
As estatísticas do ambiente tŒm como objectivo principal servir de instrumento eficiente à aplicaçªo e avaliaçªo da
política ambiental da Uniªo Europeia. As principais prioridades ambientais sªo abrangidas pelo sexto programa de acçªo
em matØria de ambiente, pela estratØgia para o desenvolvimento sustentÆvel e pela estratØgia de Cardiff para integraçªo
das preocupaçıes de ordem ambiental noutras políticas sectoriais.
A proposta relativa ao sexto programa de acçªo da Comissªo Europeia em matØria de ambiente «Ambiente 2010: o
nosso futuro, a nossa escolha» identifica os domínios prioritÆrios das estatísticas ambientais. O novo programa identifica
quatro domínios políticos prioritÆrios: alteraçıes climÆticas; natureza e biodiversidade; ambiente, saœde e qualidade de
vida; e recursos naturais e resíduos, sublinhando a necessidade de continuar o processo de integraçªo das questıes
ambientais em todos os domínios políticos pertinentes, bem como de proporcionar aos cidadªos uma informaçªo
melhor e mais acessível sobre esta matØria. DeverÆ, igualmente, desenvolver-se um comportamento mais aceitÆvel do
ponto de vista ambiental, a nível da utilizaçªo do solo.
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O Conselho Europeu de Gotemburgo, em Junho de 2001, adoptou uma estratØgia comunitÆria sobre o desenvolvimento
sustentÆvel centrada em quatro temas (alteraçıes climÆticas, transportes, saœde e recursos naturais), que serÆ acompanhada anualmente. A estratØgia influenciarÆ, em grande medida, as necessidades de estatísticas ambientais mas a questªo
da sustentabilidade irÆ igualmente afectar as estatísticas sociais e económicas. Para medir a evoluçªo, o desenvolvimento
sustentÆvel serÆ incluído na listas de indicadores estruturais do relatório de síntese, a apresentar todos os anos no
Conselho Europeu da Primavera, a partir de 2002.

O Conselho Europeu de Gotemburgo solicitou igualmente que se adoptasse uma estratØgia relativa à dimensªo externa
do desenvolvimento sustentÆvel, estando prevista a adopçªo de uma agenda geral, no seguimento da Cimeira Mundial
sobre Desenvolvimento SustentÆvel das NU.

No que diz respeito à componente ambiental do programa estatístico, o programa de acçªo e a estratØgia de desenvolvimento sustentÆvel apontam para a manutençªo das Æreas de trabalho actuais mas, tambØm, para os respectivos
alargamento e adaptaçªo. O programa estatístico continuarÆ a centrar-se nas estatísticas directamente relacionadas com
as estatísticas socioeconómicas, designadamente sobre as pressıes ambientais decorrentes de actividades humanas e as
correspondentes respostas dos representantes da sociedade. SerÆ necessÆrio prosseguir os trabalhos sobre a capacidade
de as estatísticas descreverem a interacçªo entre desenvolvimento social, económico e ambiental. Este programa foi
concebido com o objectivo de responder às necessidades estatísticas, em conjunto com a informaçªo fornecida pela
AgŒncia Europeia do Ambiente, mantendo-se a complementaridade das Æreas de trabalho.

A integraçªo das políticas ambientais no quadro de outras políticas constitui um elemento crucial para o desenvolvimento sustentÆvel mas apenas se registaram progressos em trŒs dos nove sectores (transportes, agricultura e energia). A
componente ambiental das estatísticas comunitÆrias terÆ que ser inteiramente harmonizada com as estatísticas socioeconómicas pertinentes para poder servir como instrumento destas políticas integradas. Durante os œltimos anos,
registaram-se progressos considerÆveis, no que diz respeito à elaboraçªo de algumas estatísticas pertinentes. Serªo
essenciais acçıes semelhantes no âmbito de outros domínios políticos. Do mesmo modo, deverÆ ser concedida mais
importância aos indicadores de biodiversidade, à utilizaçªo de recursos/intensidade, e às substâncias químicas tóxicas e
os seus efeitos na saœde humana. As estatísticas sobre a utilizaçªo do solo estªo a ser melhoradas graças às estatísticas
sobre a paisagem. As estatísticas da pesca serªo importantes para mostrar a evoluçªo deste recurso escasso (ver título II).
Os indicadores agregados que recorram a estatísticas da produçªo e do comØrcio, bem como a outras fontes, poderªo
contribuir para a descriçªo da dependŒncia da sociedade relativamente aos produtos químicos. DeverÆ ainda incluir-se
uma componente ambiental nas estatísticas sociais, que reflicta os padrıes de consumo e os possíveis efeitos para a
saœde quer da poluiçªo, quer da utilizaçªo de produtos químicos.

A aplicaçªo da proposta de regulamento relativo às estatísticas sobre resíduos serÆ uma tarefa essencial. As novas
políticas, que relacionam a gestªo de resíduos com a gestªo dos recursos, exigirªo igualmente acçıes estatísticas
destinadas a descrever os fluxos de materiais, a utilizaçªo dos recursos, os resíduos, a reutilizaçªo e a eco-eficÆcia,
de uma forma coerente. A aplicaçªo da Directiva-Quadro `gua necessitarÆ de apoio estatístico e de uma melhor
harmonizaçªo das estatísticas nesta matØria. É indispensÆvel uma base jurídica mais adequada para as estatísticas
mencionadas. O apoio estatístico para a aplicaçªo da directiva relativa à prevençªo e controlo integrados da poluiçªo
serÆ importante para garantir a compatibilidade com as estatísticas sobre as empresas. A revisªo das obrigaçıes relativas
à apresentaçªo de relatórios e da coordenaçªo entre os relatórios estatísticos e de conformidade serÆ um dos trabalhos
mais importantes.

As contas ambientais relacionadas com as contas nacionais tambØm foram desenvolvidas. As referidas contas constituem
uma base fundamental para a anÆlise ambiental e para o desenvolvimentos de modelos mais exaustivos sobre a
interacçªo entre economia e ambiente. Proceder-se-Æ à sua adaptaçªo e ampliaçªo, no intuito de obter um instrumento
estatístico essencial para analisar o desenvolvimento sustentÆvel.

Resumo
No decurso dos próximos cinco anos, serªo envidados esforços, principalmente, no sentido de:

 Melhorar as estatísticas ambientais de base, sobretudo as estatísticas sobre resíduos, Ægua e despesas com o ambiente,
designadamente as necessÆrias aos indicadores ambientais, e elaborar a legislaçªo necessÆria às referidas estatísticas;

 Produzir indicadores ambientais e de sustentabilidade facilmente compreensíveis, em cooperaçªo com outros serviços da Comissªo e com a AgŒncia Europeia do Ambiente;

 Prosseguir os trabalhos destinados a elaborar a componente ambiental das estatísticas socioeconómicas para responder à necessidade de indicadores sobre integraçªo das questıes ambientais e de sustentabilidade, constatada
noutras políticas;
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 Prosseguir os trabalhos destinados a dotar as contas nacionais de um domínio ambiental atravØs da produçªo
periódica de um conjunto de contas ambientais adaptadas aos temas prioritÆrios, em matØria de sustentabilidade;

 Participar na revisªo das obrigaçıes relativas à apresentaçªo de relatórios e manter a estreita colaboraçªo com a
AgŒncia Europeia do Ambiente, por exemplo, atravØs de acçıes coordenadas e da recolha de dados complementares,
por parte das duas instituiçıes.

 Reforçar a recolha de dados e a anÆlise do desenvolvimento sustentÆvel global.

Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XIX
O AMBIENTE
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

45 Energia
65 Produçªo animal
70 Desenvolvimento sustentÆvel
71 Estatísticas ambientais
74 Informaçªo geogrÆfica e regional

Outros contributos importantes

35 Saœde e segurança
39 Defesa dos consumidores
44

Estatísticas sobre a actividade económica das empresas

48 Transportes
50 Turismo
61

Utilizaçªo do solo e paisagem

62 Estruturas agrícolas
64 Produçªo vegetal
67 Coordenaçªo e reforma das estatísticas agrícolas
68 Estatísticas da silvicultura
69 Estatísticas da pesca
72

Estatísticas regionais

T˝TULO XX
A COOPERA˙ˆO PARA O DESENVOLVIMENTO (e outras acçıes externas)
Implicaçıes estatísticas
O objectivo global Ø apoiar as políticas comunitÆrias em matØria de relaçıes externas, facultando assistŒncia tØcnica
estatística adequada e orientada para reforçar a capacidade estatística de países beneficiÆrios de ajudas comunitÆrias.
Contudo, a nova estratØgia reconhece ser necessÆria uma adaptaçªo para fazer face aos desenvolvimentos do contexto
político comunitÆrio.
Reflectir a política da UE nas actividades de cooperaçªo estatística
A principal alteraçªo na política comunitÆria para o desenvolvimento, em especial no que diz respeito aos países ACP,
consiste no facto de se conceder, explicitamente, uma atençªo crescente à reduçªo da pobreza. Por conseguinte, a
cooperaçªo estatística centrar-se-Æ mais no reforço da avaliaçªo e monitorizaçªo da pobreza, implicando um aumento
das actividades desenvolvidas sobretudo no domínio das estatísticas sociais. Do mesmo modo, serªo fornecidos aconselhamento tØcnico e apoio às DG Desenvolvimento, DG Relaçıes Externas e à Europeaid, no domínio da avaliaçªo do
impacto dos programas de desenvolvimento comunitÆrios sobre a pobreza.
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A integraçªo regional constituirÆ uma prioridade permanente do programa, reflectindo a tendŒncia crescente, registada a
nível dos próprios países, no sentido de reforçarem as suas estruturas regionais. Entre os domínios que beneficiarªo de
apoio, encontram-se a vigilância multilateral e o aperfeiçoamento das contas nacionais, das estatísticas sobre preços,
assim como das estatísticas agrícolas, do comØrcio externo, sobre as empresas e da formaçªo estatística, etc.
No que diz respeito aos doze países parceiros mediterrânicos, o objectivo central serÆ reforçar institucional e interinstitucionalmente os sistemas estatísticos nacionais. A produçªo e harmonizaçªo estatística, bem como a melhoria do
acesso dos utilizadores aos dados serªo apoiadas no intuito de criar uma base sólida para a tomada de decisıes e a boa
governança. Para alØm das estatísticas socioeconómicas, serÆ dada prioridade aos domínios da migraçªo, do turismo e do
ambiente.
A cooperaçªo estatística entre a Uniªo e os Novos Estados Independentes pretende apoiar e monitorizar a cooperaçªo
económica e o processo de reforma, assim como promover a economia de mercado. As estatísticas económicas e do
comØrcio externo sªo as mais solicitadas.
O Eurostat prosseguirÆ e redobrarÆ os seus esforços para melhorar a cooperaçªo entre a comunidade de dadores (ou
seja, dadores bilaterais e multilaterais), pelo que apoiarÆ os trabalhos, em particular no âmbito do CAD/OCDE, das NU e
do Banco Mundial, destinados a avaliar o impacto da cooperaçªo para o desenvolvimento na prossecuçªo dos «objectivos
de desenvolvimento do milØnio» adoptados na Assembleia do MilØnio das NA, em 2000. Deste modo, desempenharÆ um
papel activo na iniciativa PARIS 21 e nos Balcªs. As actividades de cooperaçªo tØcnica, em particular, salientarªo a
importância da óptica do utilizador e as vantagens da programaçªo plurianual.
SerÆ realizado um trabalho inovador, no intuito de desenvolver abordagens e mØtodos de avaliaçªo e monitorizaçªo dos
direitos humanos e da boa governança.
Resumo
No decurso do presente programa quinquenal, os trabalhos incidirªo sobre as seguintes tarefas:
 Fornecer assistŒncia tØcnica estatística, a fim de reforçar a capacidade estatística nos países beneficiÆrios de ajudas
comunitÆrias;
 Conceder maior atençªo ao reforço da avaliaçªo e da monitorizaçªo da pobreza;
 Desenvolver abordagens e mØtodos para a avaliaçªo e monitorizaçªo dos direitos humanos e da boa governança.
Requisitos políticos e contributos do Eurostat
Título do Tratado

Temas de trabalho do Eurostat

T˝TULO XX
A COOPERA˙ˆO PARA O DESENVOLVIMENTO
Principais temas de trabalho relevantes para este domínio
político

21 Cooperaçªo estatística com outros países terceiros
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ANEXO 2
PROGRAMA ESTAT˝STICO QUINQUENAL DE 2003-2007 TEMAS DE TRABALHO DO EUROSTAT

CAP˝TULO (subactividade)
Tema (acçªo)

I. APOIO À PRODU˙ˆO ESTAT˝STICA, INFRA-ESTRUTURA TÉCNICA
10 Gestªo e avaliaçªo da qualidade
11

Classificaçıes

12 Formaçªo estatística
13 Infra-estruturas e serviços TI destinados ao Eurostat
14

Normalizaçªo das TI e infra-estruturas de colaboraçªo do SEE

15 Armazenamento de dados de referŒncia e de metadados
16

Informaçªo

17

Divulgaçªo

18

Coordenaçªo estatística

19

Cooperaçªo estatística com os países candidatos

21 Cooperaçªo estatística com outros países terceiros
22 Investigaçªo e metodologia estatística
25 Segurança dos dados e confidencialidade estatística
II. ESTAT˝STICAS DEMOGR`FICAS E SOCIAIS
31 Populaçªo
32 Mercado de trabalho
33 Educaçªo
34 Cultura
35 Saœde e segurança
36 Distribuiçªo do rendimento e condiçıes de vida
37 Protecçªo social
38 Outros trabalhos no domínio das estatísticas demogrÆficas e sociais
39 Defesa dos consumidores
III. ESTAT˝STICAS ECONÓMICAS
III A Estatísticas macroeconómicas
40 Contas económicas anuais
41 Contas trimestrais
42 Contas financeiras
43 Controlo dos recursos próprios
55 Preços
57 Estatísticas destinadas à anÆlise do ciclo económico
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III B Estatísticas das empresas
44 Estatísticas sobre a actividade económica das empresas
45 Energia
48 Transportes
49 Sociedade da informaçªo
50 Turismo
51 Ficheiros de empresas
III C Estatísticas monetÆrias, financeiras, comerciais e da balança de pagamentos
52 Moeda e finanças
53 Trocas de bens
54 ComØrcio de serviços e balança de pagamentos
IV. AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCA
61 Utilizaçªo do solo e paisagem
62 Estruturas agrícolas
63 Estatísticas monetÆrias da agricultura
64 Produçªo vegetal
65 Produçªo animal
66 Estatísticas agro-industriais
67 Coordenaçªo e reforma das estatísticas agrícolas
68 Estatísticas da silvicultura
69 Estatísticas da pesca
V. ESTAT˝STICAS PLURIDISCIPLINARES
70 Desenvolvimento sustentÆvel
71 Estatísticas ambientais
72 Estatísticas regionais
73 CiŒncia e tecnologia
74

Informaçªo geogrÆfica e regional

VI. RECURSOS E GESTˆO
91 Relaçıes internacionais e interinstitucionais
92 Programas estatísticos e de gestªo
93 Gestªo de recursos humanos
94 Gestªo de recursos financeiros
95 Gestªo de bases jurídicas
96 Auditoria
97 Administraçªo geral
99 Gestªo descentralizada
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C 75 E/303

Proposta alterada de regulamento do Conselho relativo a medidas específicas restritivas contra
determinadas pessoas e entidades com vista a combater o terrorismo (1)
(2002/C 75 E/19)
COM(2001) 713 final  2001/0228(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 30 de
Novembro de 2001)

(1) JO C 25 E de 29.1.2002, p. 474.

PROPOSTA INICIAL

PROPOSTA ALTERADA

O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Inalterado

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 308.o,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 60.o, 301.o e 308.o,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,

Inalterado

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

Considerando o seguinte:

(1) O Conselho Europeu, na sua reuniªo extraordinÆria de
21 de Setembro de 2001, declarou que o terrorismo Ø
um desafio real para o mundo e para a Europa e que o
combate ao terrorismo deve ser um dos objectivos prioritÆrios da Uniªo Europeia.

(2) Declarou ainda que a luta contra o financiamento do
terrorismo Ø decisiva no combate a este fenómeno e apelou ao Conselho para tomar as medidas necessÆrias para
combater todos os meios de financiamento de actividades
terroristas.

(3) O Conselho Europeu solicitou ao Conselho que avaliasse
sistematicamente as relaçıes da Uniªo Europeia com países terceiros em funçªo do eventual apoio concedido por
esses países ao terrorismo.

(4) Na sua Resoluçªo 1373 (2001), o Conselho de Segurança
das Naçıes Unidas decidiu, em 28 de Setembro de 2001,
que todos os Estados deveriam proceder ao congelamento
de fundos e de outros activos financeiros ou recursos
económicos de pessoas que cometam, ou ameacem cometer, actos de terrorismo ou participem na perpetraçªo
desses actos ou a facilitem.
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PROPOSTA INICIAL

26.3.2002

PROPOSTA ALTERADA

(5) AlØm disso, o Conselho de Segurança decidiu que deveriam ser aprovadas medidas com vista a proibir a disponibilizaçªo, por conta dessas pessoas, de fundos e de outros activos financeiros ou recursos económicos, bem
como proibir a prestaçªo, por conta dessas pessoas, de
serviços financeiros ou de outros serviços conexos.

(6) O presente regulamento constitui uma medida necessÆria
a nível comunitÆrio e complementar aos procedimentos
administrativos e judiciais relativos às organizaçıes terroristas na Uniªo Europeia e em países terceiros.

(4) A aprovaçªo, a nível da Uniªo Europeia, das medidas
previstas no presente regulamento assegurarÆ uma aplicaçªo rÆpida e mais coerente e uma eficÆcia óptima destas
medidas em toda a Comunidade, evitando, simultaneamente, uma distorçªo da concorrŒncia ou repercussıes
negativas no funcionamento do mercado comum.

(5) A fim de evitar a evasªo das disposiçıes do presente
regulamento, devem tambØm ser instituídas restriçıes
aos pagamentos e movimentos de capitais intracomunitÆrios.

(7) A aprovaçªo, a nível da Uniªo Europeia, das medidas
previstas no presente regulamento assegurarÆ uma aplicaçªo rÆpida e mais coerente e uma eficÆcia óptima destas
medidas em toda a Comunidade, evitando, simultaneamente, uma distorçªo da concorrŒncia ou repercussıes
negativas no funcionamento do mercado comum.

Suprimido

(6) As medidas previstas no presente regulamento nªo devem
causar prejuízos desproporcionados aos interesses da Comunidade, pelo que devem ser previstas decisıes de derrogaçªo em conformidade com os procedimentos, que
minimizem os riscos para esses interesses.

(8) Com vista a proteger os interesses da Comunidade, deve
estabelecer-se um procedimento que permita, se for o
caso, aprovar decisıes de derrogaçªo específicas ou gerais.

(7) Deve tambØm ser previsto um procedimento que permita
alterar os anexos do presente regulamento.

(9) Deve tambØm ser previsto um procedimento que permita
alterar os anexos do presente regulamento.

(8) Uma vez que as medidas necessÆrias à aplicaçªo do presente regulamento sªo medidas de gestªo na acepçªo do
artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho (1), de
28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício
das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo, devem ser aprovadas atravØs do procedimento de gestªo
previsto no artigo 4.o dessa decisªo.

(10) Uma vez que as medidas necessÆrias à aplicaçªo do presente regulamento sªo medidas de gestªo na acepçªo do
artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho (1), de
28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício
das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo, devem ser aprovadas atravØs do procedimento de gestªo
previsto no artigo 4.o dessa decisªo.

(9) A fim de evitar a evasªo das disposiçıes do presente
regulamento, Ø necessÆrio estabelecer um sistema adequado de informaçªo e, se for caso disso, medidas correctivas, designadamente legislaçªo comunitÆria suplementar.

(11) A fim de evitar a evasªo das disposiçıes do presente
regulamento, Ø necessÆrio estabelecer um sistema adequado de informaçªo e, se for caso disso, medidas correctivas, designadamente legislaçªo comunitÆria suplementar.

___________

___________

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(10) As autoridades competentes dos Estados-Membros devem,
sempre que necessÆrio, dispor dos poderes necessÆrios
para assegurarem o cumprimento do presente regulamento.

(12) As autoridades competentes dos Estados-Membros devem,
sempre que necessÆrio, dispor dos poderes necessÆrios
para assegurarem o cumprimento do presente regulamento.

(11) Os Estados-Membros devem estabelecer regras para as
sançıes aplicÆveis em caso de violaçªo do disposto no
presente regulamento e assegurar a sua execuçªo. Essas
sançıes devem ser eficazes, proporcionais e dissuasivas.
É conveniente que essas sançıes possam ser instituídas a
partir da data de entrada em vigor do presente regulamento.

(13) Os Estados-Membros devem estabelecer regras para as
sançıes aplicÆveis em caso de violaçªo do disposto no
presente regulamento e assegurar a sua execuçªo. Essas
sançıes devem ser eficazes, proporcionais e dissuasivas.
É conveniente que essas sançıes possam ser instituídas a
partir da data de entrada em vigor do presente regulamento.

(12) A Comissªo e os Estados-Membros devem comunicar-se
reciprocamente as medidas aprovadas por força do presente regulamento, bem como outras informaçıes œteis
com ele relacionadas de que disponham.

(14) A Comissªo e os Estados-Membros devem comunicar-se
reciprocamente as medidas aprovadas por força do presente regulamento, bem como outras informaçıes œteis
com ele relacionadas de que disponham.

(13) É necessÆrio que o presente regulamento entre em vigor
por razıes urgentes.

(15) É necessÆrio que o presente regulamento entre em vigor
por razıes urgentes.

(14) Para a aprovaçªo do presente regulamento, o Tratado nªo
prevŒ outros poderes para alØm dos previstos no seu artigo 308.o,

(16) Para a aprovaçªo de determinadas disposiçıes do presente
regulamento, o Tratado nªo prevŒ outros poderes para
alØm dos previstos no seu artigo 308.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Inalterado

Artigo 1.o
Para efeitos do presente regulamento, aplicam-se as seguintes
definiçıes:
1. Entende-se por «fundos», os activos financeiros e os benefícios económicos de qualquer tipo, nomeadamente mas nªo
exclusivamente, numerÆrio, cheques, crØditos sobre numerÆrio, saques, ordens de pagamento e outros instrumentos de
pagamento; os depósitos junto de instituiçıes financeiras ou
de outras entidades, os saldos de contas, as dívidas e as
obrigaçıes de dívida; os valores mobiliÆrios de negociaçªo
aberta ao pœblico ou restrita, incluindo os títulos de capital,
as acçıes, os certificados representativos de valores mobiliÆrios, as obrigaçıes, as promissórias, os contratos sobre
instrumentos derivados; os juros, os dividendos ou outras
receitas ou rendimentos gerados por activos ou acrØscimos
de valor deles decorrentes; os crØditos, os direito de compensaçªo, as garantias, as obrigaçıes de boa execuçªo ou
outros compromissos financeiros; as cartas de crØdito, os
conhecimentos de embarque, as notas de venda; os documentos que provem um interesse em fundos ou recursos
financeiros e quaisquer outros instrumentos de financiamento das exportaçıes.

1. Entende-se por «fundos», quaisquer activos, corpóreos ou
incorpóreos, móveis ou imóveis, independentemente da
forma como sejam adquiridos, e os documentos ou instrumentos jurídicos sob qualquer forma, incluindo a electrónica ou digital, que comprovem o direito de propriedade ou
um interesse nesses activos, nomeadamente mas nªo exclusivamente, crØditos bancÆrios, cheques de viagem, cheques
bancÆrios, ordens de pagamento, acçıes, valores mobiliÆrios, obrigaçıes, saques e cartas de crØdito.

2. Entende-se por «congelamento de fundos», qualquer acçªo
destinada a impedir qualquer movimento, transferŒncia, alteraçªo, utilizaçªo ou operaçªo de fundos susceptível de
provocar uma alteraçªo do respectivo volume, montante,
localizaçªo, propriedade, posse, natureza, destino, ou qualquer outra alteraçªo que possa permitir a sua utilizaçªo,
incluindo a gestªo de carteiras de valores mobiliÆrios.

Inalterado
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3. Entende-se por «serviços financeiros», qualquer serviço de
natureza financeira, incluindo todos os serviços de seguros
e serviços conexos e todos os serviços bancÆrios e outros
serviços financeiros (excluindo os seguros), designadamente:
Serviços de seguros e serviços conexos
i) Seguro directo (incluindo o co-seguro):
A) vida
B) nªo-vida
ii) Resseguro e retrocessªo;
iii) Intermediaçªo de seguros, incluindo os correctores e
agentes;
iv) Serviços auxiliares de seguros, incluindo os serviços de
consultoria, cÆlculo actuarial, avaliaçªo de riscos e regularizaçªo de sinistros.
Serviços bancÆrios e outros serviços financeiros (excluindo os seguros)
v) Aceitaçªo de depósitos e de outros fundos reembolsÆveis;
vi) Concessªo de emprØstimos de qualquer tipo, incluindo
o crØdito ao consumo, o crØdito hipotecÆrio, o factoring
e o financiamento de transacçıes comerciais;
vii) Locaçªo financeira;
viii) Todos os serviços de pagamento e de transferŒncias
monetÆrias, incluindo os cartıes de crØdito, os cartıes
privativos e os cartıes de dØbito, os cheques de viagem
e os cheques bancÆrios;
ix) Garantias e compromissos;
x) Transacçªo por conta própria ou por conta de clientes,
quer seja numa bolsa, num mercado de balcªo ou por
qualquer outra forma, de:
A) instrumentos do mercado monetÆrio (incluindo cheques, títulos a curto prazo, certificados de depósito),
B) divisas,
C) produtos derivados, incluindo futuros e opçıes e
outros produtos,
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D) instrumentos de taxa de câmbio e de taxa de juro,
incluindo produtos como os swaps e os acordos a
prazo de taxa de câmbio e de juro,
E) valores mobiliÆrios transaccionÆveis,
F) outros instrumentos e activos financeiros transaccionÆveis, incluindo metais preciosos.
xi) Participaçªo em emissıes de todo o tipo de valores
mobiliÆrios, incluindo a tomada firme e a colocaçªo
no mercado sem tomada firme (abertas ao pœblico em
geral ou privadas) e a prestaçªo de serviços relacionados
com essas emissıes;
xii) Corretagem monetÆria;
xiii) Gestªo de activos, incluindo a gestªo de tesouraria ou
de carteira, todas as formas de gestªo de investimentos
colectivos, gestªo de fundos de pensıes, serviços de
guarda, de depositÆrio e fiduciÆrios;
xiv) Serviços de liquidaçªo e compensaçªo referentes a activos financeiros, incluindo valores mobiliÆrios, produtos
derivados e outros instrumentos transaccionÆveis;
xv) Prestaçªo e transferŒncia de informaçıes financeiras,
processamento de dados financeiros e fornecimento de
programas informÆticos conexos, realizados por prestadores de outros serviços financeiros;
xvi) Serviços de consultoria, de intermediaçªo e outros serviços financeiros auxiliares referentes a todas as actividades enumeradas nas subalíneas v) a xv), incluindo
referŒncias bancÆrias e anÆlise de crØdito, estudos e consultoria em matØria de investimentos e carteira, consultoria em matØria de aquisiçıes e de reestruturaçªo e
estratØgia de empresas.

4. Entende-se por «terrorismo», qualquer um dos seguintes actos:
a) Um acto que constitua uma violaçªo no âmbito e tal
como definido num dos seguintes tratados:
i) Convençªo para a Repressªo da Captura Ilícita de
Aeronaves, feita em Haia, em 16 de Dezembro de
1970;
ii) Convençªo para a Repressªo dos Actos Ilícitos contra a Segurança da Aviaçªo Civil, feita em Montreal,
em 23 de Setembro de 1971;
iii) Convençªo sobre a Prevençªo e Repressªo de Crimes
contra Pessoas gozando de Protecçªo Internacional,
incluindo os Agentes DiplomÆticos, adoptada pela
Assembleia Geral das Naçıes Unidas em 14 de Dezembro de 1973;
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iv) Convençªo Internacional contra a Tomada de RefØns, adoptada pela Assembleia Geral das Naçıes
Unidas em 17 de Dezembro de 1979;

v) Convençªo sobre a Protecçªo Física dos Materiais
Nucleares, adoptada em Viena, em 3 de Março de
1980;

vi) Protocolo para a Repressªo de Actos Ilícitos de ViolŒncia nos Aeroportos destinados à Aviaçªo Civil
Internacional, complementar à Convençªo para a
Repressªo dos Actos Ilícitos contra a Segurança da
Aviaçªo Civil, feita em Montreal, em 24 de Fevereiro
de 1988;

vii) Convençªo para a Supressªo de Actos Ilícitos contra
a Segurança da Navegaçªo Marítima, feita em Roma,
em 10 de Março de 1998;

viii) Protocolo para a Supressªo de Actos Ilícitos contra a
Segurança das Plataformas Fixas Localizadas na Plataforma Continental, feita em Roma, em 10 de
Março de 1998;

ix) Convençªo Internacional para a Repressªo dos Atentados Terroristas à Bomba, adoptada pela Assembleia Geral das Naçıes Unidas em 15 de Dezembro
de 1997;

b) Um acto destinado a causar a morte ou lesıes corporais
graves a um civil ou a qualquer outra pessoa que nªo
participem nas hostilidades numa situaçªo de conflito
armado, quando o propósito desse acto, pela sua natureza ou contexto, Ø intimidar uma populaçªo ou coagir
um governo ou uma organizaçªo internacional a tomar
ou a abster-se de tomar quaisquer medidas;

c) A tentativa de cometer um acto, tal como estabelecido
nas alíneas a) e b);

d) A participaçªo como cœmplice num acto, tal como estabelecido nas alíneas a), b) e c);

e) A organizaçªo ou a ordem de execuçªo, por outras pessoas, de um acto, tal como estabelecido nas alíneas a), b)
e c);

f) A contribuiçªo intencional para a perpetraçªo de um ou
mais actos, tal como estabelecido nas alíneas a), b) e c),
por um grupo de pessoas que agem de comum acordo,
quando essa contribuiçªo Ø feita:
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i) com o objectivo de favorecer as actividades criminosas ou o propósito criminoso do grupo, quando essas
actividades ou propósito implicarem a perpetraçªo de
um acto, tal como estabelecido nas alíneas a) e b), ou

ii) com o conhecimento da intençªo do grupo de perpetrar um acto, tal como estabelecido nas alíneas a) e
b).

5. Entende-se por «deter uma pessoa colectiva, entidade ou
organismo», possuir 50 % ou mais dos direitos de propriedade de uma pessoa colectiva, entidade ou organismo, ou
possuir uma participaçªo maioritÆria na mesma.

6. Entende-se por «controlar uma pessoa colectiva, entidade ou
organismo»:

a) ter o direito de nomear ou exonerar a maioria dos membros do órgªo de administraçªo, de gestªo ou de fiscalizaçªo de uma pessoa colectiva, entidade ou organismo;

b) ter nomeado, exclusivamente atravØs do exercício do respectivo direito de voto, uma maioria dos membros dos
órgªos de administraçªo, de gestªo ou de fiscalizaçªo de
uma pessoa colectiva, entidade ou organismo, em funçıes durante o exercício em curso, bem como durante o
exercício anterior;

c) controlar só por si, com base num acordo com outros
accionistas ou membros de uma pessoa colectiva, entidade ou organismo, a maioria dos direitos de voto dos
accionistas ou membros desta pessoa colectiva, entidade
ou organismo;

d) ter o direito de exercer uma influŒncia dominante sobre
uma pessoa colectiva, entidade ou organismo, com base
num contrato com essa pessoa colectiva, entidade ou
organismo ou numa clÆusula prevista nos respectivos
estatutos, sempre que a legislaçªo que rege essa pessoa
colectiva, entidade ou organismo assim o permita;

e) ter o direito de exercer uma influŒncia dominante, tal
como referido na alínea d), sem ser detentor desse direito;

f) ter o direito de utilizar a totalidade ou parte dos activos
de uma pessoa colectiva, entidade ou organismo;
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g) gerir uma pessoa colectiva, entidade ou organismo numa
base unificada, publicando as suas contas consolidadas;

h) partilhar conjunta e solidariamente as responsabilidades
financeiras de uma pessoa colectiva, entidade ou organismo ou garantir tais responsabilidades.

Artigo 2.o

Inalterado

1.
Salvo disposiçªo em contrÆrio prevista nos artigos 7.o e
8.o:
a) Sªo congelados todos os fundos detidos por pessoas singulares ou colectivas, entidades ou organismos, enumerados no
Anexo I.

a) Sªo congelados todos os fundos que sejam propriedade ou
detidos ou estejam na posse de:

i) uma pessoa singular que cometa ou ameace cometer
qualquer acto de terrorismo;

ii) uma pessoa colectiva, entidade ou organismo que cometa
ou ameace cometer qualquer acto de terrorismo;

iii) uma pessoa colectiva, entidade ou organismo, dirigido ou
controlado por uma ou mais pessoas singulares ou colectivas, entidades ou organismos referidos nas alíneas i)
e ii); ou

iv) uma pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo
que facilite a perpetraçªo de actos de terrorismo ou que
aja em nome de ou sob as instruçıes de uma ou mais
pessoas singulares ou colectivas, entidades ou organismos
referidos nas alíneas i) e ii);

se a pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo, que Ø
proprietÆrio, detØm ou estÆ na posse dos fundos, estiver enumerado no Anexo I;
b) É proibido colocar quaisquer fundos à disposiçªo, directa ou
indirectamente, de ou por conta de qualquer pessoa singular
ou colectiva, entidade ou organismo enumerados no Anexo
I.

Inalterado

2.
O Conselho, agindo por maioria qualificada sob proposta
da Comissªo, aprovarÆ as alteraçıes do Anexo I.

2.
O Conselho, agindo por unanimidade sob proposta da
Comissªo, aprovarÆ as alteraçıes do Anexo I.
3.
O Conselho alterarÆ o texto do anexo com a maior brevidade possível, a fim de assegurar que os nomes das pessoas
singulares ou colectivas, entidades e organismos nele enumerados contŒm dados suficientes que permitam a identificaçªo
efectiva de indivíduos específicos, pessoas colectivas, entidades
ou organismos, facilitando, assim, a ilibaçªo das pessoas que
tenham nomes idŒnticos ou semelhantes.
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É Ø proibido iniciar ou prosseguir actividades de prestaçªo de
serviços financeiros a, ou por conta de, qualquer das pessoas
singulares ou colectivas, entidades ou organismos, enumerados
no Anexo I.

Artigo 4.o
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Salvo disposiçªo em contrÆrio prevista nos artigos 7.o e 8.o, Ø
proibido iniciar ou prosseguir actividades de prestaçªo de serviços financeiros a, ou por conta de, qualquer das pessoas
singulares ou colectivas, entidades ou organismos, enumerados
no Anexo I.

Inalterado

1.
É proibido participar, consciente e intencionalmente, em
actividades conexas que tenham por objectivo ou efeito evadir,
directa ou indirectamente, os artigos 2.o e 3.o.

2.
Qualquer informaçªo que indicie que as disposiçıes do
presente regulamento foram ou estªo a ser evadidas deve ser
comunicada às autoridades competentes dos Estados-Membros
enumeradas no Anexo II e/ou à Comissªo.

Artigo 5.o

Sem prejuízo das regras comunitÆrias em matØria de confidencialidade e do artigo 284.o do Tratado, as autoridades competentes dos Estados-Membros tŒm poderes para exigir junto dos
bancos, de outras instituiçıes financeiras, das companhias de
seguros e de outros organismos, entidades e particulares o
fornecimento de todas as informaçıes œteis, necessÆrias para
assegurar o cumprimento do presente regulamento.

1.
Sem prejuízo das regras aplicÆveis em matØria de apresentaçªo de relatórios, confidencialidade e segredo profissional
e do artigo 284.o do Tratado, os bancos, outras instituiçıes
financeiras, companhias de seguros e outros organismos e particulares:

 fornecerªo imediatamente todas as informaçıes que possam
facilitar o cumprimento do presente regulamento, como,
por exemplo, contas e montantes congelados em conformidade com o artigo 2.o e transacçıes executadas em conformidade com os artigos 7.o e 8.o:

 às autoridades competentes dos Estados-Membros, enumeradas no Anexo II, onde residem ou estªo estabelecidos, e

 à Comissªo, directamente ou por intermØdio das referidas autoridades, e

 colaborarªo com as autoridades competentes enumeradas
no Anexo II em qualquer verificaçªo destas informaçıes.

2.
Todas as informaçıes directamente recebidas pela Comissªo ficarªo à disposiçªo das autoridades competentes dos
Estados-Membros em causa.
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Inalterado

Nos casos em que exista uma presunçªo razoÆvel de que uma
pessoa, sociedade, empresa, instituiçªo ou entidade aja em
nome ou por conta de uma pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo enumerado no Anexo I, sem, no entanto,
figurar na lista desse anexo, qualquer pessoa singular ou colectiva deve, antes de iniciar actividades proibidas pelo presente
regulamento, obter a confirmaçªo, por escrito, das autoridades
competentes pertinentes dos Estados-Membros, enumeradas no
Anexo II, de que essa pessoa, sociedade, empresa, instituiçªo ou
entidade nªo age em nome ou por conta de uma pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo enumerado no
Anexo I.

Nos casos em que exista uma suspeita razoÆvel de que uma
pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo estÆ implicada num acto de terrorismo ou age por conta ou em nome
de uma pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo
enumerado no Anexo I, sem, no entanto, figurar na lista desse
anexo, qualquer pessoa singular ou colectiva deve, antes de
iniciar actividades proibidas pelo presente regulamento, obter
a confirmaçªo, por escrito, das autoridades competentes pertinentes dos Estados-Membros, enumeradas no Anexo II, de que
essa pessoa, entidade ou organismo nªo Ø considerada como
estando implicada num acto de terrorismo, nem como agindo
em nome ou por conta de qualquer pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo enumerados no Anexo I.

No caso de as autoridades competentes nªo darem essa confirmaçªo por escrito no prazo de dez dias œteis, considerar-se-Æ
que a pessoa, sociedade, empresa, instituiçªo ou entidade nªo
age em nome ou por conta de uma pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo enumerado no Anexo I.

No caso de as autoridades competentes nªo darem essa confirmaçªo por escrito no prazo de dez dias œteis e nªo informarem
o requerente do início de um inquØrito que se pode prolongar
por dois meses, considerar-se-Æ que a pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo nªo age em nome ou por conta de
qualquer pessoa singular ou colectiva, entidade ou organismo
enumerados no Anexo I.
As autoridades competentes informarªo de imediato a Comissªo de quaisquer pedidos que recebam em conformidade
com o disposto no presente artigo, bem como da sua decisªo
sobre os mesmos.

Artigo 7.o
O disposto no artigo 2.o nªo se aplica:
1. aos pagamentos destinados a suprir necessidades humanitÆrias bÆsicas na Comunidade;
2. às transferŒncias para as contas congeladas de juros devidos
sobre essas contas;
3. aos pagamentos de fundos devidos por força de contratos
ou acordos concluídos ou de obrigaçıes contraídas antes da
entrada em vigor do presente regulamento, desde que esses
pagamentos sejam efectuados para uma conta congelada na
Comunidade.

Artigo 8.o
1.
Podem ser concedidas autorizaçıes específicas ou gerais
para o descongelamento de fundos ou para a sua disponibilizaçªo, tendo em vista a protecçªo dos interesses da Comunidade, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2
do artigo 9.o.

Inalterado
1.
O disposto no artigo 2.o nªo se aplica às transferŒncias
para as contas congeladas de juros devidos sobre essas contas.
2.
As autoridades competentes dos Estados-Membros, enumeradas no Anexo II, podem, nas condiçıes que considerarem
adequadas e a fim de prevenir o financiamento de actos de
terrorismo, conceder autorizaçıes específicas para:
1. a utilizaçªo de fundos destinados a suprir necessidades humanitÆrias bÆsicas na Comunidade;
2. os pagamentos devidos por força de contratos ou acordos
concluídos ou de obrigaçıes contraídas antes da entrada em
vigor do presente regulamento, desde que esses pagamentos
sejam efectuados para uma conta congelada na Comunidade.

Inalterado
1.
Com vista à protecçªo dos interesses da Comunidade, que
incluem os interesses dos seus cidadªos e residentes, podem ser
concedidas autorizaçıes específicas ou gerais para o descongelamento de fundos, para a sua disponibilizaçªo ou para a prestaçªo de serviços financeiros, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 9.o.
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O Anexo II pode ser alterado em conformidade com o mesmo
procedimento.

Suprimido

2.
Os pedidos apresentados por uma pessoa singular ou
colectiva tendo em vista a concessªo da autorizaçªo referida
no n.o 1 devem ser enviados à Comissªo directamente ou por
intermØdio das autoridades competentes dos Estados-Membros
enumeradas no Anexo II.

Inalterado

3.
A Comissªo fica habilitada a alterar o Anexo II com base
nas informaçıes prestadas pelos Estados-Membros.

Artigo 9.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ instituído pelo
Regulamento (CE) n.o 2271/96.
2.
Sempre que seja feita referŒncia ao presente nœmero,
aplica-se o procedimento de gestªo estabelecido nos artigos
4.o e 7.o da Decisªo 1999/468/CE.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE Ø de dez dias œteis.

Artigo 10.o
O comitØ referido no artigo 9.o pode examinar qualquer
questªo relativa à aplicaçªo do presente regulamento, que lhe
seja apresentada pelo seu presidente, quer por sua própria
iniciativa, quer a pedido de um Estado-Membro.

Artigo 11.o
A Comissªo e os Estados-Membros comunicarªo de imediato
entre si todas as medidas aprovadas por força do presente
regulamento, bem como todas as informaçıes œteis com ele
relacionadas de que disponham, designadamente as informaçıes obtidas em conformidade com os artigos 4.o, 5.o e 6.o e
as relativas a violaçıes do mesmo ou a problemas ligados à sua
aplicaçªo ou a decisıes dos tribunais nacionais.

Artigo 12.o
Cada Estado-Membro determinarÆ as sançıes aplicÆveis em
caso de violaçªo das disposiçıes do presente regulamento. Essas sançıes deverªo ser eficazes, proporcionais e dissuasivas.
Enquanto se aguarda a eventual aprovaçªo de legislaçªo para o
efeito, as sançıes a aplicar em caso de violaçªo das disposiçıes
do presente regulamento serªo as determinadas pelos Estados-Membros em conformidade com o artigo 13.o do Regulamento
(CE) n.o 467/2001 (1), com o artigo 8.o do Regulamento (CE)
n.o 2488/2000 (2) ou com o artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1081/2000 (3), consoante as que se mostrarem mais severas.
___________
(1) JO L 67 de 9.3.2001, p. 1.
(2) JO L 287 de 14.11.2000, p. 19.
(3) JO L 122 de 24.5.2000, p. 29.

Inalterado
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PROPOSTA ALTERADA

Artigo 13.o
O presente regulamento Ø aplicÆvel:
1. ao território da Comunidade, incluindo ao seu espaço aØreo,
2. a bordo de qualquer aeronave ou embarcaçªo sob a jurisdiçªo de um Estado-Membro,
3. a qualquer nacional de um Estado-Membro em qualquer
outro local,
4. a qualquer pessoa colectiva, entidade ou organismo, registado ou constituído de acordo com a legislaçªo de um
Estado-Membro,
5. a qualquer pessoa colectiva, entidade ou organismo que
mantenha relaçıes comerciais com a Comunidade.
Artigo 14.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

1.
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
2.
A Comissªo apresentarÆ, no prazo de um ano a contar da
data de entrada em vigor do presente regulamento, um relatório sobre o impacto do presente regulamento e, se for caso
disso, propostas para a sua alteraçªo.

O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

Inalterado

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO I
LISTA DAS PESSOAS SINGULARES OU COLECTIVAS, ENTIDADES E ORGANISMOS REFERIDOS NO
ARTIGO 2.o
1. Al Qaida/ExØrcito islâmico
2. Grupo Abu Sayyaf
3. Grupo Islâmico Armado (GIA)
4. Harakat ul-Mujahidin (HUM)
5. Al-Jihad (Jihad Islâmica Egípcia)
6. Movimento Islâmico do Usbequistªo (IMU)
7. Asbat al-Ansar
8. Grupo Salafista para a PrØdica e o Combate (GSPC)
9. Grupo Combatente Islâmico da Líbia
10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)
11. ExØrcito Islâmico de AdØm
12. Usama Bin laden
13. Muhammad Atif (aliÆs, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri)
14. Sayf al-Adl
15. Shaykh Sai’id (aliÆs, Mustafa Muhammad Ahmad)
16. Abu Hafs the Mauritanian (aliÆs, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti)
17. Ibn Al-Shaykh al-Libi
18. Abu Zubaydah (aliÆs, Zayn al-Abidin Muhammad Hussayn, Tariq)
19. Abd al-Hadi al-Iraqi (aliÆs, Abu Abdallah)
20. Ayman al-Zawahiri
21. Thirwat Salah Shihata
22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (aliÆs, Fathi, Amr al-Fatih)
23. Muhammad Salah (aliÆs, Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
25. Organizaçªo HumanitÆria Wafa
26. Al Rashid Trust
27. Empresa de importaçªo-exportaçªo de Mamoun Darkazanli

ANEXO II
LISTA DAS AUTORIDADES COMPETENTES REFERIDAS NOS ARTIGOS 4.o, 6.o E 8.o
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE)
n.o 2236/95 do Conselho, que determina as regras gerais para a concessªo de apoio financeiro
comunitÆrio no domínio das redes transeuropeias
(2002/C 75 E/20)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 545 final  2001/0226(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 3 de Dezembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o primeiro parÆgrafo do seu artigo 156.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico 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) O aumento do trÆfego na œltima dØcada  nomeadamente
o trÆfego de camiıes pesados  tem contribuído para o
aumento dos congestionamentos e da poluiçªo em todo o
território comunitÆrio. A capacidade actual da rede rodoviÆria e da infra-estrutura ferroviÆria nªo Ø de modo algum
a ideal, sendo os seus pontos mais fracos os troços transfronteiras. Os principais atrasos na execuçªo da rede transeuropeia de Transportes prendem-se com os projectos ferroviÆrios transfronteiras que exigem a construçªo de infra-estruturas, como tœneis ou pontes de extensªo considerÆvel.
Devido a esses condicionalismos, a viabilidade financeira de
tais projectos Ø, muitas vezes, extremamente reduzida.
(2) ConvØm, por outro lado, estabelecer disposiçıes para que
os projectos transfronteiras que incidam nos pontos de
estrangulamento, e os projectos relativos a fronteiras com
os países candidatos que contribuam fortemente para a
melhoria da rede transeuropeia, criada pela Decisªo n.o
1692/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23
de Julho de 1996, relativa a orientaçıes comunitÆrias para
o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes (1),
possam beneficiar de maior apoio financeiro, atØ 20 % do
custo total de investimento.
(3) Uma vez que os projectos transfronteiras de elevado custo
com os países candidatos se podem revelar difíceis de executar devido a condicionalismos de ordem financeira, o
financiamento adicional deve ser utilizado nos projectos
de infra-estruturas de transporte transfronteiras com os
países candidatos que introduzam os melhoramentos mais
urgentes. Deve ser avaliada a viabilidade económica poten(1) JO L 228 de 9.9.1996, p. 1. Decisªo alterada pela Decisªo
n.o 1346/2001/CE (JO L 185 de 6.7.2001, p. 1).

cial dos projectos. Os fundos atribuídos a projectos específicos devem abranger o período de financiamento de 2003
a 2006, independentemente da data de adesªo dos novos
Estados-Membros.
(4) As disposiçıes do Regulamento (CE) n.o 2236/95 do Conselho, de 18 de Setembro de 1995, que determina as regras
gerais para a concessªo de apoio financeiro comunitÆrio no
domínio das redes transeuropeias (2), devem ser adaptadas
tendo em conta a Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de
28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das
competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo (3)
(5) O quadro financeiro para a execuçªo do Regulamento (CE)
n.o 2236/95 deve ser reforçado de modo a financiar os
melhoramentos mais urgentes relativos às infra-estruturas
de transportes transfronteiras com os países candidatos.
(6) O Regulamento (CE) n.o 2236/95 deve ser consequentemente alterado,
ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2236/95 Ø alterado do seguinte modo:
1. O n.o 3 do artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. Independentemente da forma de intervençªo escolhida, o montante total do apoio comunitÆrio concedido
nos termos do presente Regulamento nªo pode ultrapassar
10 % do custo total de investimento.
Todavia, o montante total do apoio comunitÆrio pode, excepcionalmente, a partir de 1 de Janeiro de 2003, atingir
20 % do custo total de investimento nos seguintes casos:
a) projectos referentes a estrangulamentos ferroviÆrios
transfronteiriços e/ou ligaçıes em falta localizados em
zonas em que a existŒncia de obstÆculos naturais impede
a livre circulaçªo de mercadorias e passageiros e que
contribuam fortemente para reduzir os desequilíbrios entre modos de transporte e para melhorar o transporte
ferroviÆrio dentro da rede transeuropeia de transportes,
estabelecida pela Decisªo n.o 1692/96/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho (*)
(2) JO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Regulamento com a redacçªo que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1655/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 197 de 29.7.1999, p. 1).
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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b) outros projectos que incidam em estrangulamentos nas
fronteiras com os países candidatos, com valor acrescentado particularmente elevado em termos de aumento da
segurança e de reduçªo dos congestionamentos;
c) projectos relativos a sistemas de determinaçªo da posiçªo
e de navegaçªo por satØlite, nos termos do artigo 17.o da
Decisªo n.o 1692/96/CE.
___________
(*) JO L 228 de 9.9.1996, p. 1.».
2. O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo

17.o

ComitØ
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belecido no artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho (*), nos termos do disposto nos seus artigos 7.o e 8.o.
3.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE Ø de dois meses.
___________
(*) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.».
3. O primeiro parÆgrafo do artigo 18.o passa a ter a seguinte
redacçªo:
«O quadro financeiro para dar execuçªo ao presente Regulamento no período compreendido entre 2000 e 2006 Ø de
4 700 milhıes de euros».
Artigo 2.o

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

O presente Regulamento entra em vigor no vigØsimo dia após
a sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

2. Sempre que se remeta para o processo previsto no
presente artigo Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo esta-

O presente Regulamento Ø obrigatório 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 estabelecimento de regras
e procedimentos para a introduçªo de restriçıes de funcionamento relacionadas com o ruído nos
aeroportos comunitÆrios
(2002/C 75 E/21)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 695 final  2001/0282(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 3 de Dezembro de 2001)
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 Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Deliberando de acordo com o procedimento estabelecido no
artigo 251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) O desenvolvimento sustentÆvel Ø um dos principais objectivos da política comum dos transportes. Isso requer uma
abordagem integrada, cujo objectivo Ø garantir o funcionamento eficaz dos sistemas de transportes da Comunidade e a protecçªo do ambiente.
(2) O desenvolvimento sustentÆvel dos transportes aØreos requer a adopçªo de medidas destinadas a reduzir os danos
causados pelas emissıes sonoras de aeronaves em aeroportos com problemas de ruído específicos.
(3) Uma nova norma, mais rigorosa, de certificaçªo do ruído,
definida no capítulo 4, volume 1, Parte II do Anexo 16 da
Convençªo sobre a Aviaçªo Civil Internacional, foi elaborada no âmbito da Organizaçªo da Aviaçªo Civil Internacional (ICAO) e contribuirÆ para uma melhoria do ambiente sonoro nas imediaçıes de aeroportos a longo
prazo.
(4) A norma do capítulo 4 foi estabelecida para a certificaçªo
de aeronaves e nªo como base para a introduçªo de restriçıes de funcionamento.
(5) A retirada progressiva das aeronaves do capítulo 2, em
aplicaçªo da Directiva 92/14/CEE (1), estarÆ concluída em
1 de Abril de 2002 e serÆ necessÆrio tomar novas medidas para evitar um agravamento do ambiente sonoro após
2002, na hipótese de um crescimento contínuo dos transportes aØreos na Europa.
(6) A utilizaçªo de aeronaves com um melhor desempenho
ambiental pode contribuir para uma utilizaçªo mais eficaz
da capacidade aeroportuÆria disponível e favorecer o desenvolvimento das infra-estruturas aeroportuÆrias de
acordo com os requisitos do mercado.
(1) JO L 76 de 23.3.1992, p. 21, alterada pela Directiva 98/20/CE do
Conselho (JO L 107 de 7.4.1998, p. 4).

(7) Um quadro comum de regras e procedimentos para a
introduçªo de restriçıes de funcionamento em aeroportos
comunitÆrios, como parte de uma abordagem equilibrada
da gestªo do ruído, ajudarÆ a salvaguardar os requisitos do
mercado interno atravØs da introduçªo de restriçıes de
funcionamento semelhantes em aeroportos com problemas de ruído comparÆveis de uma maneira geral. Isso
inclui a avaliaçªo do impacto do ruído num aeroporto e
a avaliaçªo das medidas possíveis para reduzir esse impacto, bem como a selecçªo das medidas de reduçªo adequadas com o objectivo de obter o maior benefício possível para o ambiente ao menor custo.
(8) O Regulamento (CEE) n.o 2408/92 (2) prevŒ nos seus artigos 8.o e 9.o, inter alia, a publicaçªo e anÆlise de restriçıes de funcionamento. ConvØm, pois, estabelecer a
relaçªo entre essas disposiçıes e a presente directiva.
(9) O interesse legítimo do sector dos transportes aØreos na
aplicaçªo de soluçıes rentÆveis para cumprir os objectivos
de gestªo do ruído deve ser reconhecido.
(10) A 33.a Assembleia da ICAO adoptou a Resoluçªo A33/7
que define o conceito de «abordagem equilibrada» da
gestªo do ruído, estabelecendo assim uma abordagem política para o problema das emissıes sonoras de aeronaves,
incluindo orientaçıes internacionais para a introduçªo de
restriçıes de funcionamento específicas a cada aeroporto.
O conceito de «abordagem equilibrada» da gestªo das
emissıes sonoras das aeronaves inclui quatro elementos
essenciais e requer uma avaliaçªo cuidada das diferentes
opçıes para atenuar o ruído, incluindo a reduçªo na fonte
do ruído gerado por aeronaves, medidas de ordenamento
e gestªo do território, procedimentos operacionais de reduçªo do ruído e restriçıes de funcionamento, sem prejuízo das obrigaçıes jurídicas, acordos existentes, legislaçªo em vigor e políticas aplicÆveis na matØria.
(11) A Directiva 2002/. . ./CE, uma medida horizontal que
abrange todos os modos de transporte, introduziu uma
abordagem comum para a avaliaçªo e gestªo do ruído
ambiente. Tem como objectivo o acompanhamento do
problema ambiental causado pelo ruído em grandes aglomeraçıes e nas imediaçıes das principais infra-estruturas
de transporte, incluindo aeroportos, a informaçªo do pœblico relativamente ao ruído ambiente e aos seus efeitos,
bem como o estabelecimento, pelas autoridades competentes, de planos de acçªo destinados a prevenir e reduzir
os danos sonoros onde for necessÆrio e a preservar a
qualidade do ambiente sonoro quando esta Ø boa.
(2) JO L 240 de 24.8.1992, p. 8.
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(12) A Directiva 85/337/CEE (1) jÆ prevŒ uma anÆlise exaustiva
dos projectos aeroportuÆrios, incluindo no que se refere à
atenuaçªo do ruído. Pode-se considerar que estas disposiçıes satisfazem, em parte, as exigŒncias de avaliaçªo da
presente directiva no caso de projectos de alargamento de
infra-estruturas aeroportuÆrias.
(13) Essa anÆlise pode demonstrar que os objectivos apenas
podem ser atingidos atravØs de uma restriçªo da oferta
de novos serviços e retirando progressivamente as aeronaves só marginalmente conformes com as normas de
certificaçªo do ruído do capítulo 3.
(14) Os problemas de ruído específicos de aeroportos localizados no centro de grandes aglomeraçıes («aeroportos urbanos») devem ser reconhecidos autorizando a adopçªo de
regras mais rigorosas.
(15) É necessÆrio finalizar a lista indicativa de aeroportos urbanos com base nas informaçıes a fornecer pelos Estados-Membros.
(16) O alargamento das infra-estruturas aeroportuÆrias deve ser
facilitado tendo em vista a preservaçªo do desenvolvimento sustentÆvel das actividades de transporte aØreo.
(17) É necessÆrio permitir que se continuem a aplicar medidas
de gestªo do ruído específicas a um aeroporto e a introduçªo de determinadas alteraçıes tØcnicas a restriçıes de
funcionamento parciais.
(18) Deve evitar-se que os operadores de países em desenvolvimento sofram um prejuízo económico excessivo, autorizando a concessªo de derrogaçıes quando for adequado,
devendo essa disposiçªo incluir clÆusulas de salvaguarda
destinadas a evitar abusos.
(19) Ao propor medidas relativas ao ruído, nomeadamente a
introduçªo de novas restriçıes de funcionamento, Ø necessÆrio garantir a transparŒncia e a consulta de todas as
partes envolvidas.
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aeroportos comunitÆrios pode contribuir para impedir um
agravamento do ambiente sonoro nas imediaçıes de aeroportos, mas pode introduzir distorçıes de concorrŒncia. O
objectivo pode, por conseguinte, ser atingido de um modo
mais eficaz a nível comunitÆrio graças à adopçªo de regras harmonizadas para a introduçªo de restriçıes de
funcionamento no quadro do processo de gestªo do ruído.
A Directiva limita-se ao mínimo necessÆrio para a realizaçªo desse objectivo e nªo vai alØm do estritamente
indispensÆvel para esse fim.
(23) Nos termos do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE (2), de
28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das
competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo, determinadas medidas de execuçªo da presente directiva devem
ser adoptadas atravØs do procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da referida decisªo.

(24) Dado que determinadas medidas necessÆrias para a aplicaçªo da presente directiva sªo de âmbito geral, na
acepçªo do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de execuçªo atribuídas à Comissªo,
devem ser adoptadas atravØs do procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da referida decisªo.

(25) As medidas previstas na presente directiva substituem as
medidas previstas no Regulamento (CE) n.o 925/1999 (3),
de 29 de Abril de 1999, relativo ao registo e funcionamento na Comunidade de certos tipos de aviıes civis
subsónicos a reacçªo que tenham sido modificados e recertificados como satisfazendo as normas do Anexo 16 da
Convençªo sobre a Aviaçªo Civil Internacional, volume I,
segunda parte, capítulo 3, terceira ediçªo (Julho de 1993).
Esse regulamento deve, pois, ser revogado,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Objectivos
Os objectivos da presente directiva sªo:

(20) Os operadores devem ser notificados com antecedŒncia
razoÆvel sempre que sejam introduzidas novas restriçıes
de funcionamento.
(21) Devem ser tomadas as disposiçıes necessÆrias para garantir o direito de recurso contra a introduçªo de restriçıes
de funcionamento.

a) estabelecer regras comunitÆrias para favorecer a introduçªo
de restriçıes de funcionamento de modo coerente a nível
dos aeroportos, de forma a evitar um agravamento do ambiente sonoro e limitar ou reduzir o nœmero de pessoas
significativamente afectadas pelos efeitos nocivos do ruído
proveniente de aeronaves;

(22) A directiva Ø conforme com os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade enunciados no artigo 5.o do
Tratado. A introduçªo de restriçıes de funcionamento nos

b) criar um quadro que satisfaça as exigŒncias do mercado
interno, garantindo que a problemas semelhantes de ruído
nos aeroportos sejam aplicadas soluçıes semelhantes;

(1) JO L 175 de 5.7.1985, p. 40, alterada pela Directiva 97/11/CE do
Conselho (JO L 73 de 14.3.1997, p. 5).

(2) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 120 de 8.5.1999, p. 47.
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c) promover um desenvolvimento sustentÆvel da capacidade
aeroportuÆria;
d) favorecer a realizaçªo de objectivos específicos de reduçªo
do ruído ao nível de cada aeroporto;
e) permitir a selecçªo das medidas disponíveis para obter o
mÆximo benefício para o ambiente ao menor custo.

26.3.2002

f) «partes interessadas», todas as pessoas singulares ou colectivas afectadas ou que possam ser afectadas pela introduçªo
de medidas de reduçªo do ruído, incluindo restriçıes de
funcionamento, ou que possam ter interesse na aplicaçªo
dessas medidas.

Artigo 3.o
Autoridade competente

Artigo 2.o
Definiçıes

Os Estados-Membros designarªo as autoridades independentes
competentes nas matØrias do âmbito da presente directiva.

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
Artigo 4.o
a) «aeroporto», um aeroporto civil cujo trÆfego Ø superior a
50 000 movimentos por ano (entende-se por movimento
uma aterragem ou um levantamento), excluindo os movimentos apenas para fins de formaçªo em aviıes ligeiros;
b) «aeroporto urbano», um aeroporto localizado no centro de
grandes aglomeraçıes, fornecendo predominantemente serviços intra-europeus ponto-a-ponto, em que, com base em
critØrios objectivos, um nœmero significativo de pessoas Ø
afectado pelas emissıes sonoras de aeronaves e em que
qualquer aumento, por pequeno que seja, dos movimentos
de aeronaves representa um incómodo particularmente importante dada a gravidade da poluiçªo sonora. Um aeroporto só pode ser classificado de «aeroporto urbano» se
houver um aeroporto alternativo que sirva igualmente
essa cidade. Estes aeroportos sªo enumerados no Anexo 1;
c) «aviıes civis subsónicos a reacçªo», aeronaves com uma
massa mÆxima certificada à descolagem igual ou superior
a 34 000 kg, ou cuja organizaçªo do espaço interior mÆxima certificada para o tipo de aviªo em causa comporte
mais de 19 lugares de passageiros, excluindo os lugares
exclusivamente destinados à tripulaçªo;

Regras gerais de gestªo do ruído de aeronaves
1.
Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades
competentes adoptem uma abordagem equilibrada, estudando
as medidas aplicÆveis para resolver o problema do ruído num
aeroporto situado no seu território, nomeadamente o efeito
previsível da reduçªo na fonte do ruído gerado por aeronaves,
do ordenamento e gestªo do território, de procedimentos operacionais de reduçªo do ruído e de outras medidas possíveis de
gestªo do ruído, tal como incentivos económicos e restriçıes
de funcionamento.

2.
Ao analisar as restriçıes de funcionamento, as autoridades competentes devem ter em conta os custos e benefícios que
as diferentes medidas aplicÆveis sªo susceptíveis de gerar, bem
como as características específicas de cada aeroporto.

3.
As medidas ou combinaçıes de medidas adoptadas nos
termos da presente directiva nªo devem ser mais restritivas que
o necessÆrio para atingir o objectivo ambiental fixado para um
dado aeroporto. Nªo devem estabelecer discriminaçıes com
base na nacionalidade ou na identidade da transportadora aØrea.

d) «aeronaves marginalmente conformes», aviıes civis subsónicos a reacçªo que respeitem os valores-limite de certificaçªo
estabelecidos no capítulo 3, volume 1, Parte II, do Anexo 16
da Convençªo sobre a Aviaçªo Civil Internacional numa
margem cumulativa nªo superior a 5EPNdB (ruído efectivamente percebido em decibØis  Effective Perceived Noise in
decibels), em que a margem cumulativa Ø o valor expresso
em EPNdB obtido somando as diferentes margens (ou seja, a
diferença entre o nível de ruído certificado e o nível de
ruído mÆximo autorizado) em cada um dos trŒs pontos
de referŒncia para a mediçªo do ruído definidos no capítulo
3, volume 1, Parte II, do Anexo 16 da Convençªo sobre a
Aviaçªo Civil Internacional;

1.
Os Estados-Membros devem garantir que a decisªo que Ø
solicitada relativamente a restriçıes de funcionamento pela entidade gestora de um aeroporto ou por uma autoridade pœblica
à autoridade competente seja baseada nas informaçıes especificadas no Anexo 2, a fornecer, num formato adequado, pela
entidade gestora do aeroporto.

e) «restriçıes de funcionamento», medidas relativas ao ruído
que limitam ou reduzem o acesso de aviıes civis subsónicos
a um aeroporto. Incluem restriçıes de funcionamento com
vista à retirada de funcionamento de aeronaves marginalmente conformes em aeroportos específicos, e restriçıes de
funcionamento parciais, que afectam o funcionamento de
aviıes civis subsónicos em determinados períodos de
tempo;

2.
Sempre que os projectos de aeroportos sejam sujeitos a
uma avaliaçªo do impacto ambiental nos termos da Directiva
85/337/CEE, alterada pela Directiva 97/11/CE, a avaliaçªo em
conformidade com o disposto na Directiva 85/337/CEE do
Conselho deve ser considerada como equivalente e preenchendo o disposto no n.o 1, desde que inclua os elementos
especificados no Anexo 2 da presente directiva.

Artigo 5.o
Regras relativas à avaliaçªo
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Artigo 6.o
Regras relativas à introduçªo de restriçıes de funcionamento com vista à retirada das aeronaves marginalmente
conformes
1.
Se a avaliaçªo de todas as medidas disponíveis, efectuada
em conformidade com os requisitos do artigo 5.o, demonstrar
que para o cumprimento dos objectivos da presente directiva Ø
necessÆrio, depois de considerada a possibilidade de restriçıes
de funcionamento parciais, introduzir restriçıes de funcionamento com vista à retirada das aeronaves marginalmente conformes, em lugar do procedimento previsto no artigo 9.o do
Regulamento (CEE) n.o 2408/92 aplicam-se ao aeroporto em
questªo as seguintes regras:
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b) às alteraçıes de ordem tØcnica às restriçıes de funcionamento parciais que nªo tenham implicaçıes significativas
em termos de custos para os operadores aØreos de um
dado aeroporto comunitÆrio e que tenham sido introduzidas
após a entrada em vigor da presente directiva.

Artigo 8.o
Países em desenvolvimento
1.
As aeronaves nªo conformes registadas em países em
desenvolvimento e enumeradas no Anexo 3 podem ser isentas
do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.o se:

a) seis meses depois de concluída a avaliaçªo e decidida pela
autoridade competente a introduçªo de uma restriçªo de
funcionamento, passam a nªo ser autorizados nesse aeroporto novos serviços com aeronaves marginalmente conformes;

a) tiverem obtido certificaçªo que ateste a sua conformidade às
normas de ruído constantes do capítulo 3, volume 1, do
Anexo 16 da Convençªo sobre a Aviaçªo Civil Internacional
e sido exploradas na Comunidade entre 1 de Janeiro de
1996 e 31 de Dezembro de 2001 («o período de referŒncia»);

b) pelo menos um ano a contar desse momento, a autoridade
competente pode solicitar a cada operador que retire da
frota de aparelhos por ele operada nesse aeroporto as aeronaves marginalmente conformes a um ritmo anual nªo superior a 20 %. O ritmo de retirada deve ter em conta a
idade das aeronaves e a composiçªo da frota.

b) estiverem registadas, durante o período de referŒncia, nesse
país em desenvolvimento e continuarem a ser exploradas
por uma pessoa singular ou colectiva estabelecida nesse
país.

2.
Sem prejuízo das regras de avaliaçªo do artigo 5.o, os
aeroportos urbanos enumerados no Anexo 1 podem introduzir
medidas mais rígidas no que respeita à definiçªo de aeronaves
marginalmente conformes, desde que essas medidas nªo afectem os aviıes civis subsónicos a reacçªo que cumpram, como
atesta o seu certificado de origem ou posterior recertificaçªo,
as normas de ruído do capítulo 4, volume I, Parte II, do Anexo
16 da Convençªo sobre a Aviaçªo Civil Internacional.
3.
A pedido de um Estado-Membro ou por iniciativa própria, a Comissªo analisarÆ a aplicaçªo dos n.os 1 e 2 e, no
prazo de trŒs meses a contar da data de recepçªo do pedido e
após consulta do comitØ referido no n.o 1 do artigo 12.o, em
conformidade com o procedimento estabelecido no n.o 3 do
artigo 12.o, decidirÆ se o Estado-Membro em causa pode continuar a introduzir medidas de restriçªo de funcionamento. A
Comissªo comunicarÆ a sua decisªo ao Conselho e aos Estados-Membros.
Os Estados-Membros podem remeter ao Conselho a decisªo da
Comissªo no prazo de um mŒs. O Conselho, deliberando por
maioria qualificada, pode adoptar uma decisªo diferente no
prazo de um mŒs.
O presente artigo nªo prejudica o disposto no artigo 8.o do
Regulamento (CEE) n.o 2408/92.
Artigo 7.o
Restriçıes de funcionamento em vigor
O artigo 5.o nªo se aplica:
a) às restriçıes de funcionamento jÆ em vigor à data da entrada em vigor da presente directiva;

2.
Qualquer Estado-Membro que conceda uma derrogaçªo
deve informar imediatamente do facto as autoridades competentes dos outros Estados-Membros e a Comissªo, fornecendo
dados precisos como os especificados no Anexo 3.

Artigo 9.o
Consulta e transparŒncia
Os Estados-Membros devem garantir o estabelecimento de um
procedimento de consulta relativo à aplicaçªo dos artigos 5.o e
6.o com a intervençªo de todas as partes interessadas. As autoridades competentes devem assegurar a abertura e transparŒncia dos mØtodos de recolha e tratamento de dados, tanto
quanto o permitam as exigŒncias de segredo comercial.

Artigo 10.o
Informaçªo pœblica
1.
Os Estados-Membros garantirªo que, quando as autoridades competentes decidirem introduzir uma nova restriçªo de
funcionamento, sejam informadas todas as partes interessadas,
pelo menos:
a) seis meses antes da entrada em vigor das medidas referidas
no n.o 1, alínea a), do artigo 6.o;
b) um ano antes da entrada em vigor das medidas referidas no
n.o 1, alínea b), e no n.o 2 do artigo 6.o;
2.
Os Estados-Membros informarªo imediatamente os outros
Estados-Membros e a Comissªo de quaisquer novas restriçıes
de funcionamento que pretendam introduzir num aeroporto
situado no seu território.
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Artigo 11.o
Direito de recurso
Os Estados-Membros garantirªo que qualquer parte interessada
disponha de direito de recurso contra as medidas adoptadas
nos termos dos artigos 6.o e 7.o, perante um tribunal nacional
ou uma autoridade pœblica independente que nªo seja a que
adoptou a medida contestada.
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Deve incluir uma avaliaçªo da eficÆcia da presente directiva,
nomeadamente da necessidade de rever a definiçªo de aeronaves marginalmente conformes, tal como estabelecida na alínea
d) do artigo 2.o
Artigo 14.o
Revogaçªo
O Regulamento (CE) n.o 925/1999 Ø revogado a partir da data
da entrada em vigor da presente directiva.

Artigo 12.o
ComitØ

Artigo 15.o

1.
A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ instituído pelo
artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2408/92.
2.
A Comissªo pode consultar o ComitØ em qualquer
questªo relativa à aplicaçªo da presente directiva.
3.
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 o n.o 3 do seu
artigo 7.o e com o seu artigo 8.o

Execuçªo
Os Estados-Membros colocarªo em vigor as disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento à presente directiva o mais tardar em 1 de Janeiro de 2003. Do facto informarªo imediatamente a Comissªo.

4.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, aplica-se
o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da
Decisªo 1999/468/CE, em conformidade com o n.o 3 do seu
artigo 7.o e com o seu artigo 8.o

Sempre que os Estados-Membros adoptem tais disposiçıes, estas incluirªo uma referŒncia à presente directiva ou serªo
acompanhadas dessa referŒncia na sua publicaçªo oficial. As
modalidades dessa referŒncia serªo adoptadas pelos Estados-Membros.

Artigo 13.o

Artigo 16.o

Informaçªo e revisªo

Entrada em vigor

Mediante pedido, os Estados-Membros deverªo apresentar informaçıes sobre a aplicaçªo da presente directiva à Comissªo.

A presente directiva entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O mais tardar cinco anos após a entrada em vigor da presente
directiva, a Comissªo apresentarÆ ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório sobre a aplicaçªo da presente directiva.

Artigo 17.o

O relatório serÆ acompanhado, se necessÆrio, de propostas de
revisªo da directiva.

DestinatÆrios
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.

ANEXO 1
LISTA DE AEROPORTOS URBANOS
Berlin-Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City

PT
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ANEXO 2
INFORMA˙ÕES REFERIDAS NO N.o 1 DO ARTIGO 5.o
1.

InventÆrio actual

1.1. Descriçªo do aeroporto, incluindo informaçıes sobre a sua dimensªo, localizaçªo, imediaçıes, volume e composiçªo do trÆfego aØreo.
1.2. Descriçªo dos objectivos ambientais fixados para o aeroporto e do contexto nacional.
1.3. Dados pormenorizados dos contornos de ruído para os anos anteriores e o ano em curso, incluindo uma estimativa
do nœmero de pessoas afectadas pelas emissıes sonoras de aeronaves. Descriçªo do mØtodo de cÆlculo utilizado
para estabelecer esses contornos.
1.4. Descriçªo de medidas jÆ aplicadas para melhorar as emissıes sonoras de aeronaves: por exemplo, informaçıes
sobre ordenamento e gestªo do território, programas de isolamento contra o ruído, procedimentos operativos
como os PANS-OPS, restriçıes de funcionamento tais como valores-limite de ruído, limitaçªo ou interdiçªo de voos
nocturnos, taxas sobre o ruído, utilizaçªo de pistas preferenciais, itinerÆrios preferidos por razıes de ruído ou
acompanhamento das trajectórias de voo, mediçªo do ruído.
2.

Previsıes na ausŒncia de novas medidas

2.1. Descriçªo das ampliaçıes de aeroportos (caso existam) jÆ aprovadas e previstas no programa, no que respeita, por
exemplo, ao aumento da capacidade, extensªo das pistas e/ou dos terminais, à futura composiçªo do trÆfego e ao
seu crescimento previsto.
2.2. No que respeita ao aumento da capacidade aeroportuÆria, apresentaçªo das vantagens que oferece a capacidade
adicional.
2.3. Descriçªo do impacto no ambiente sonoro na ausŒncia de novas medidas, bem como das medidas jÆ programadas
para atenuar o impacto do ruído durante o mesmo período.
2.4. Contornos de ruído previstos  incluindo uma avaliaçªo do nœmero de pessoas que poderªo ser afectadas pelas
emissıes sonoras de aeronaves  distinçªo entre zonas residenciais antigas e recentes.
2.5. Avaliaçªo das consequŒncias e dos custos possíveis na ausŒncia de novas medidas para atenuar o impacto do
aumento do ruído, caso este seja previsível.
3.

Avaliaçªo de medidas complementares

3.1. Descriçªo geral das medidas complementares possíveis e indicaçªo das principais razıes para a sua selecçªo.
Descriçªo das medidas escolhidas para uma anÆlise mais exaustiva e informaçıes mais completas sobre o custo
da sua introduçªo, o nœmero de pessoas que delas poderªo beneficiar e em que prazo, bem como uma classificaçªo
das medidas em funçªo da sua eficÆcia global.
3.2. Avaliaçªo da relaçªo custo-eficÆcia ou custo-benefício da introduçªo de medidas específicas, tendo em conta os
efeitos socioeconómicos sobre os utentes do aeroporto: operadores (passageiros e mercadorias), passageiros e
comunidades locais.
3.3. Resumo dos possíveis efeitos sobre o ambiente e a concorrŒncia das medidas previstas sobre outros aeroportos,
operadores e partes interessadas.
3.4. Razıes para a selecçªo da opçªo escolhida.
3.5. Resumo nªo tØcnico.
4.

Relaçªo com a Directiva (proposta) relativa à avaliaçªo e gestªo do ruído ambiente [COM(2000) 468]

4.1. Caso tenham sido preparados mapas de ruído ou planos de acçªo nos termos da Directiva Ruído Ambiente, estes
serªo utilizados para fornecer as informaçıes exigidas no presente anexo.
4.2. A avaliaçªo da exposiçªo ao ruído (contornos de ruído e nœmero de pessoas afectadas) deve ser efectuada
utilizando pelo menos os indicadores de ruído comuns Lden e Lnight especificados na Directiva Ruído Ambiente,
caso estejam disponíveis.
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ANEXO 3
LISTA DE AERONAVES MARGINALMENTE CONFORMES DE PA˝SES EM DESENVOLVIMENTO (POR
REGIˆO GEOGR`FICA)
Nota: As derrogaçıes às aeronaves enumeradas no presente anexo sªo concedidas no âmbito da política e decisıes das
Naçıes Unidas (sançıes, embargos, etc.).
Tipo

Registo

Margem cumulativa
(em EPNdB)

Operador

ACAC e AFCAC
EGIPTO
B707-300F cargo

SU-AVZ

2,5

Air Memphis

B747-300

SU-GAL

3,4

Egyptair

B747-300

SU-GAM

3,4

Egyptair

CN-RME

0,6

Royal Air Moroc

B747-300

D2-TEA

3,4

TAAG

B747-300

D2-TEB

3,4

TAAG

IL62M

D2-TIF

0,1

TAAG

F-ODJG

3,4

Air Gabon

DC8-62F cargo

9G-BAN

1,1

Continental

B747-200F cargo

9G-MKI

2,3

MK Airlines

B747-200F cargo

9G-MKJ

2,6

MK Airlines

B747-200F cargo

9G-MKL

?

MK Airlines

DC8-62F cargo

9G-MKG

1,4

MK Airlines

DC8-62F cargo

9G-MKH

1,4

MK Airlines

DC8-62F cargo

9G-MKK

1,2

MK Airlines

B747SP

ZS-SPA

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPC

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPE

4,9

SAA

B747-300

ZS-SAC

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAJ

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAT

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAU

3,4

SAA

B747-300

ZS-SKA

3,4

SAA

MARROCOS
B747-200
ANGOLA

GABˆO
B747-200
GANA

`FRICA DO SUL

PT

26.3.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Tipo

Registo
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Margem cumulativa
(em EPNdB)

Operador

B747-300

ZS-SKB

3,4

SAA

B767-200

ZS-SRB

4,2

SAA

B767-200

ZS-SRC

4,2

SAA

LACAC
CUBA
IL62M

CU-T-1217

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1225

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1280

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1282

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1283

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1284

0,1

Cubana

B747-200

LV-MLO

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-MLP

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-MLR

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OEP

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OEZ

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OPA

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-YPC

2,4

Aerolineas Argentinas

ARGENTINA

Europa de Leste (excepto membros da CEAC ou do Espaço AØreo Comum Europeu proposto)
BÓSNIA-HERZEGOVINA
Yak42

T9-ABD

5,0

Air Bosnia

Yak42

T9-ABF

5,0

Air Bosnia

UK 86577

0,1

Airzena Georgian AL

TU154M

UN 85719

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85780

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85781

1,6

Aero Eko

Yak42

UN 42338

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42342

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42407

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42447

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42448

5,0

Irtysh Avia

GEÓRGIA
IL62M
CAZAQUISTˆO

PT

C 75 E/326

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Tipo

Registo
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Margem cumulativa
(em EPNdB)

Operador

QUIRGUIZISTˆO
TU154M

EX 85718

1,6

Kyrghystan AL

TU154M

EX 85762

1,6

Kyrghystan AL

IL62M

EX 62100

0,1

Quadrotour Aero

ANTIGA REPÚBLICA JUGOSLAVA DA MACEDÓNIA
DC9-32

Z3-AAB

0,2

MAT Macedonian AL

DC9-32

Z3-ARE

0,2

MAT Macedonian AL

TU154M

E 85651

1,6

Tajik Air

TU154M

E 85691

1,6

Tajik Air

Yak42

EZ-J672

5,0

Turkmenistan AL

Yak42

EZ-J673

5,0

Turkmenistan AL

Yak42

EZ-J674

5,0

Turkmenistan AL

IL62M

UK 86573

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86578

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86579

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86932

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86933

0,1

Uzbekistan AL

TAJIQUISTˆO

TURQUEMENISTˆO

USBEQUISTˆO

REPÚBLICA FEDERATIVA DA JUGOSL`VIA
DC10-30

YU-AMB

1,1

JAT

DC9-32

YU-AJI

0,2

JAT

DC9-32

YU-AJL

0,2

JAT

Resto do mundo
CHINA
B747-200 cargo

B 2446

3,4

Air China

B747-200 cargo

B 2448

3,4

Air China

B747-200 cargo

B 2450

3,4

Air China

B747-200 cargo

B 2462

3,4

Air China

B747-200

EP-IAG

0,6

Iran Air

B747-200

EP-IAH

0,6

Iran Air

IRˆO
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Tipo

Registo
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Margem cumulativa
(em EPNdB)

Operador

˝NDIA
B747-200

VT-EDU

0,8

Air India

B747-200

VT-EFU

0,8

Air India

B747-200

VT-EGA

0,8

Air India

B747-200

VT-EGB

0,8

Air India

B747-200

VT-EGC

0,8

Air India

9K-ADB

0,7

Kuwait Airways

9M-MHK

4,4

Malaysia AL

B747-200

AP-AYV

?

PIA

B747-200

AP-AYW

?

PIA

B747-200

AP-BAK

2,3

PIA

B747-200

AP-BAT

2,3

PIA

B747-200

AP-BCL

?

PIA

B747-200

AP-BCM

?

PIA

B747-200

AP-BCN

?

PIA

B747-200

AP-BCO

?

PIA

B747-300

AP-BFU

?

PIA

B747-300

AP-BFV

?

PIA

B747-300

AP-BFW

?

PIA

B747-300

AP-BFY

?

PIA

KUWAIT
B747-200
MAL`SIA
B747-300 cargo
PAQUISTˆO
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Proposta de decisªo do Conselho relativa ao regime do imposto AIEM aplicÆvel às ilhas CanÆrias
(2002/C 75 E/22)
COM(2001) 732 final  2001/0284(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 6 de Dezembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Económico e Social (4) tŒm vÆrias vezes insistido na necessidade de adoptar tais medidas específicas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 299.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,

(3) Em matØria de fiscalidade, as medidas específicas a aplicar
devem basear-se nos instrumentos que melhor se adaptem
aos objectivos de desenvolvimento regional e de apoio a
essas regiıes, podendo abranger medidas fiscais derrogatórias de longa duraçªo, dentro do respeito pelos critØrios
de coerŒncia do direito comunitÆrio e do mercado interno, desde que tais medidas se afigurem necessÆrias e
apropriadas aos objectivos prosseguidos.

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Considerando o seguinte:
(1) Em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo
299.o do Tratado CE, as disposiçıes deste œltimo sªo aplicÆveis às regiıes ultraperifØricas, e consequentemente às
ilhas CanÆrias, mas tendo em conta a respectiva situaçªo
social e económica estrutural, que Ø agravada pelo seu
afastamento, pela insularidade, pela pequena superfície,
pelo relevo e clima difíceis e pela sua dependŒncia económica em relaçªo a um pequeno nœmero de produtos,
bem como a persistŒncia e a conjugaçªo desses factores,
que prejudicam gravemente o desenvolvimento destas regiıes.
(2) Afigura-se, por conseguinte, conveniente adoptar medidas
específicas destinadas, em especial, a estabelecer as condiçıes de aplicaçªo do Tratado CE a essas regiıes. Podem,
designadamente, ser adoptadas medidas específicas no domínio da política fiscal. Tais medidas devem ter em conta
as características e condicionalismos especiais dessas regiıes, sem pôr em causa a integridade e a coerŒncia da
ordem jurídica comunitÆria, incluindo o mercado interno
e as políticas comuns. O Conselho Europeu (1), o Parlamento Europeu (2), o ComitØ das Regiıes (3) e o ComitØ
(1) ParÆgrafo 38 das conclusıes do Conselho Europeu de Colónia de
4 de Junho de 1999, parÆgrafo 59 das conclusıes do Conselho
Europeu de Lisboa de 24 de Março de 2000, parÆgrafo 53 das
conclusıes do Conselho Europeu de Santa Maria da Feira de
20 de Junho de 2000, conclusıes do Conselho Europeu de Nice
de 7, 8 e 9 de Dezembro de 2000, conclusıes do Conselho Europeu
de Gotemburgo de 15 e 16 de Junho de 2001.
(2) Resoluçªo do Parlamento Europeu, de 24 de Abril de 1997, relativa
aos problemas de desenvolvimento das regiıes ultraperifØricas da
Uniªo Europeia (JO C 150 de 19.5.1997, p. 62);
Resoluçªo do Parlamento Europeu, de 25 de Outubro de 2000,
relativa ao relatório da Comissªo sobre as medidas destinadas a
dar cumprimento ao n.o 2 do artigo 299.o: as regiıes ultraperifØricas da Uniªo Europeia (JO C 197 de 12.7.2001, p. 197).
(3) Parecer do ComitØ das Regiıes, de 13 de Dezembro de 2000,
relativo à problemÆtica das regiıes ultraperifØricas no contexto da
aplicaçªo do n.o 2 do artigo 299.o (JO C 144 de 16.5.2001, p. 11).

(4) O regime aplicÆvel às ilhas CanÆrias em matØria de fiscalidade indirecta Ø constituído por vÆrios impostos, entre
os quais figuram o Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) e o «Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciónes» (APIM) (imposto sobre a produçªo e as importaçıes), autorizado atØ 31 de Dezembro de 2001 pelo
artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 1911/91 do Conselho, de 26 de Junho de 1991, relativo à aplicaçªo do
direito comunitÆrio às ilhas CanÆrias (5), tal como alterado
pelo Regulamento (CE) n.o 2674/1999, de 13 de Dezembro de 1999 (6), que suspende o carÆcter degressivo do
imposto APIM para certos sectores considerados sensíveis,
e prorrogado pelo Regulamento (CE) n.o 1105/2001, de
30 de Maio de 2001, que altera o Regulamento (CEE)
n.o 1911/91 (7).

(5) Aquando da adopçªo do Regulamento (CE) n.o 2674/1999,
o Conselho convidou a Comissªo a examinar, juntamente
com as autoridades espanholas, qual seria o impacto da
suspensªo do desmantelamento do imposto APIM sobre
os sectores económicos referidos e, mais especialmente,
sobre os produtos que sªo objecto da medida de suspensªo. Convidou, ainda, a Comissªo a apresentar-lhe,
se fosse caso disso e em funçªo dos resultados do referido
exame, uma proposta relativa às medidas a tomar com
base no Tratado, tendo em vista nªo comprometer a existŒncia de certas actividades de produçªo locais especialmente frÆgeis e, simultaneamente, assegurando a prazo a
supressªo do imposto. Este objectivo de supressªo a prazo
do imposto deve inscrever-se no âmbito das medidas
adoptadas com base no n.o 2 do artigo 299.o do Tratado,
(4) Parecer do ComitØ Económico e Social, de 1 de Março de 2001,
sobre a proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.o 1911/91 relativo à aplicaçªo do direito comunitÆrio às ilhas CanÆrias (JO C 139 de 11.5.2001, p. 93).
(5) JO L 171 de 29.6.1991, p. 1.
(6) JO L 326 de 18.12.1999, p. 3.
(7) JO L 151 de 7.6.2001, p. 1.
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que autoriza medidas específicas de longa duraçªo a fim
de tomar em consideraçªo os condicionalismos enunciados nessa disposiçªo.

para fazer face às necessidades de um mercado de reduzida dimensªo, limitam as possibilidades de realizaçªo de
economias de escala.

(6) Por carta de 25 de Julho de 2000 e de 12 de Junho de
2001, as autoridades espanholas comunicaram à Comissªo, com base no n.o 2 do artigo 299.o do Tratado
CE, os elementos de um novo imposto intitulado Arbitrio
sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías em las
islas Canarias (AIEM). O imposto AIEM Ø um imposto que
incidirÆ sobre as entregas de bens nas ilhas CanÆrias,
efectuadas pelos produtores desses bens, assim como sobre as importaçıes de bens semelhantes ou similares pertencentes à mesma categoria, definida tomando-se como
referŒncia a nomenclatura da pauta aduaneira comum. O
valor tributÆvel dos bens importados basear-se-Æ no valor
aduaneiro, e o das entregas de bens efectuadas pelos produtores de bens nas ilhas CanÆrias basear-se-Æ no montante total da contraprestaçªo. Tal como o imposto APIM,
o imposto AIEM poderÆ ser objecto de isençıes no que
diz respeito aos bens produzidos localmente. A Comissªo
procedeu à avaliaçªo deste projecto de imposto, tendo em
conta os compromissos assumidos para com o Conselho
aquando da adopçªo do Regulamento (CE) n.o 2674/1999,
bem como os condicionalismos que oneram a actividade
de produçªo industrial nas ilhas CanÆrias.

(11) A aquisiçªo de serviços especializados e de manutençªo,
bem como a formaçªo de quadros e tØcnicos de empresas
ou as possibilidades de subcontrataçªo revelam-se frequentemente mais limitadas ou mais dispendiosas, o
mesmo se passando com a promoçªo das actividades empresariais no exterior do mercado das CanÆrias. AlØm
disso, os modos de distribuiçªo reduzidos geram existŒncias excessivas.

(7) Entre os condicionalismos que foram assim identificados,
figura em primeiro lugar a predominância do sector dos
serviços, em especial o do turismo, no produto regional,
bem como a dependŒncia da economia das CanÆrias em
relaçªo a esse sector e uma fraca participaçªo do sector
industrial no PIB das CanÆrias. Neste contexto, o imposto
AIEM surge como um instrumento ao serviço do objectivo de desenvolvimento autónomo dos sectores industriais da produçªo das CanÆrias e de diversificaçªo da
economia das CanÆrias.

(8) Em segundo lugar, verificou-se que o isolamento insular
constitui um entrave à livre circulaçªo de pessoas, de bens
e de serviços. A dependŒncia em relaçªo a certos meios de
transporte  o transporte aØreo e o transporte marítimo
 Ø acrescida pelo facto de estes serem meios de transporte cuja liberalizaçªo Ø imperfeita. Os custos de produçªo sªo assim aumentados na medida em que se trata
de meios de transporte menos eficazes e mais dispendiosos do que os transportes rodoviÆrios, a via fØrrea e as
redes transeuropeias.

(9) Em consequŒncia deste isolamento, os custos de produçªo
sªo tambØm mais elevados devido à dependŒncia no que
se refere às matØrias-primas e à energia, à obrigaçªo de
constituir existŒncias e às dificuldades de abastecimento
em equipamentos de produçªo.

(10) As reduzidas dimensıes do mercado e o carÆcter pouco
desenvolvido da actividade exportadora, a fragmentaçªo
geogrÆfica do arquipØlago e a obrigaçªo de manter linhas
de produçªo diversificadas, embora limitadas em volume,

(12) No domínio ambiental, a eliminaçªo dos resíduos industriais e o tratamento dos resíduos tóxicos geram custos
ambientais mais elevados. Estes custos sªo mais elevados
devido à inexistŒncia de unidades de reciclagem, excepto
no que se refere a determinados produtos, e à evacuaçªo
dos resíduos para o continente ou ao tratamento dos
resíduos tóxicos no exterior das ilhas CanÆrias.

(13) De uma forma geral, a tendŒncia que se verifica actualmente a nível mundial para a globalizaçªo dos mercados,
que se caracteriza por uma concentraçªo da produçªo e,
consequentemente, por uma especializaçªo dos sectores
de produçªo, nªo permite às empresas das CanÆrias tirar
partido de uma forma comparÆvel à das empresas situadas
em mercados menos isolados e de maiores dimensıes.
Esta situaçªo tem por consequŒncia que a produçªo local
das CanÆrias, em proporçıes variÆveis de um sector para
outro e de um produto para outro, Ø progressivamente
substituída pela importaçªo de produtos. E se se acrescentar a esta consideraçªo o facto de que a produçªo local Ø
frequentemente caracterizada por um fenómeno de interdependŒncia das empresas locais, num esquema próximo
do da integraçªo vertical, a deslocalizaçªo de actividades
num sector provoca uma perda de actividade nos restantes sectores de actividade relacionados com esse sector.

(14) Com base no conjunto destes dados e na notificaçªo das
autoridades espanholas, afigura-se conveniente autorizar a
aplicaçªo de um imposto a determinados produtos industriais incluídos numa lista em relaçªo aos quais podem ser
previstas isençıes em favor da produçªo local.

(15) Importa, contudo, combinar as exigŒncias do n.o 2 do
artigo 299.o e do artigo 90.o do Tratado CE, bem como
as que resultam do respeito pela coerŒncia do direito
comunitÆrio e do mercado interno. Tal pressupıe, por
conseguinte, uma limitaçªo às medidas que sejam estritamente necessÆrias e adaptadas aos objectivos prosseguidos, tendo em conta as desvantagens decorrentes da ultraperifericidade. O âmbito de aplicaçªo do quadro comunitÆrio proposto Ø, por conseguinte, constituído por uma
lista de produtos sensíveis para os quais as autoridades
canÆrias ficam autorizadas a fixar um imposto cujas taxas
mÆximas sªo determinadas pela decisªo do Conselho e a
aplicar isençıes totais ou parciais a esses produtos no
caso de estes resultarem da actividade industrial local.
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(16) Os produtos industriais que sªo objecto de isençıes pertencem à categoria dos produtos da agricultura e da
pesca, aos materiais de construçªo, aos produtos químicos, aos produtos da indœstria metalœrgica, aos da indœstria alimentar e das bebidas, aos produtos do tabaco, aos
do sector tŒxtil e do couro, aos produtos do papel e aos
das artes grÆficas e da ediçªo. Estes sectores e produtos
correspondem em grande medida aos sectores e produtos
sensíveis
identificados
no
Regulamento
(CE)
n.o 2674/1999. No contexto da aplicaçªo dessas isençıes,
as disposiçıes da presente decisªo sªo aplicÆveis sem prejuízo da eventual aplicaçªo do disposto nos artigos 87.o e
88.o do Tratado CE.
(17) As taxas mÆximas que podem ser previstas para os produtos industriais em questªo variam, de acordo com os
sectores e os produtos, entre 5 % e 15 %. As taxas aplicÆveis aos vÆrios produtos correspondem, de acordo com as
autoridades espanholas, ao nível do imposto APIM tal
como este resultava em 1996 da aplicaçªo do Regulamento (CEE) n.o 1911/91 e dos actos adoptados em conformidade com este œltimo e do imposto tarifa especial.
(18) A taxa aplicÆvel aos produtos acabados do tabaco Ø, contudo, mais elevada, dado que o sector do tabaco constitui
um caso excepcional. Com efeito, a indœstria do tabaco,
que registara um desenvolvimento importante nas ilhas
CanÆrias, encontra-se numa fase de declínio muito acentuado desde hÆ alguns anos. As tradicionais desvantagens
decorrentes da insularidade, acima evocadas, sªo certamente a principal causa do declínio da produçªo local
de tabaco nas ilhas CanÆrias. Mas, o fenómeno das deslocalizaçıes mœltiplas das empresas implantadas nas ilhas
CanÆrias Ø o resultado igualmente da globalizaçªo da economia e da concentraçªo da produçªo, bem como do
aparecimento e do desenvolvimento de novos mercados
no exterior da Europa. O declínio da produçªo local conduziu a uma reduçªo do emprego de 67 % entre 1985 e
2000. As sucessivas deslocalizaçıes e encerramentos dizem respeito a sedes de produçªo de empresas multinacionais que figuram entre os líderes mundiais.
(19) Este fenómeno de declínio da produçªo local contrasta,
alØm disso, com um mercado local no qual as vendas nªo
tŒm deixado de aumentar de forma constante durante o
mesmo período. Segundo os produtores, o aumento das
vendas de tabaco deve-se, em parte, à expansªo do mercado constituído pelos turistas. O carÆcter atraente do
preço de venda a retalho dos produtos do tabaco nas ilhas
CanÆrias continua a ser muito acentuado. A comparaçªo
dos preços revela, com efeito, diferenças de preços de
aproximadamente metade em relaçªo ao preço de venda
dos produtos do tabaco no resto de Espanha. O aumento
dos impostos aplicÆveis aos produtos do tabaco depois de
1995, em especial o IGIC, nªo parece ter provocado qualquer diminuiçªo das vendas dos produtos do tabaco, que
nªo deixaram de aumentar durante o período correspondente. Neste mercado em crescimento, conseguiu-se manter uma oferta importante, apesar da diminuiçªo da produçªo local, graças ao aumento das importaçıes de 5 %
para 32 % entre 1992 e 2000.
(20) Tendo em conta o conjunto destes elementos, justifica-se
um aumento substancial da taxa do AIEM no sector do
tabaco. Com efeito, este aumento da fiscalidade estÆ di-
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rectamente relacionado com o objectivo de manutençªo
de uma actividade produtora nas ilhas CanÆrias.
(21) Importa, contudo, ter presente a coerŒncia do mercado
interno, em conformidade com as exigŒncias que figuram
no n.o 2 do artigo 299.o do Tratado CE. As trocas comerciais desempenham um importante papel no sector do
tabaco. Com efeito, apesar de se ter registado um aumento
das importaçıes de produtos do tabaco para as ilhas CanÆrias durante os œltimos anos, a parte das exportaçıes de
tabaco das CanÆrias Ø igualmente considerÆvel. Reter-se-Æ a
esse respeito que actualmente cerca de 76 % da produçªo
de cigarros das CanÆrias se destina à exportaçªo e que
apenas 24 % se destina ao mercado das CanÆrias. A anÆlise
dos dados revela que o volume das exportaçıes das CanÆrias aumentou desde 1995, mas que o volume das importaçıes tem aumentado de uma forma ainda mais importante. Tal significa que, neste mercado em crescimento, a
produçªo local nªo satisfaz todas as necessidades. Esta situaçªo vem reforçar o argumento a favor da necessidade de
um imposto AIEM que constitua um estímulo suficiente
para manter ou restaurar a produçªo local de um determinado produto, embora tendo simultaneamente presente o
importante papel das trocas comerciais neste sector.
(22) Tendo em conta estes elementos, o facto de este imposto
poder ser acompanhado por uma isençªo total em benefício da produçªo local e o facto de que os produtores
locais beneficiam de uma vantagem em relaçªo aos outros
produtores, vantagem essa que consiste na possibilidade
de importar tabaco em rama e semimanufacturado atØ ao
limite de 20 000 toneladas por ano (1), a proposta inicial
apresentada pelas autoridades espanholas, que sugerem
uma taxa de 45 %, parece excessiva. Por tal motivo, propıe-se que seja estabelecida uma taxa claramente superior
à aplicÆvel a todos os outros produtos, mas que nªo
exceda, contudo, 25 %.
(23) Os objectivos de apoio ao desenvolvimento socioeconómico das ilhas CanÆrias estªo consagrados a nível nacional
pelas exigŒncias relativas à finalidade do imposto e à
afectaçªo das receitas do AIEM. A integraçªo dos recursos
deste imposto no regime económico e fiscal das ilhas
CanÆrias e a sua afectaçªo a uma estratØgia de desenvolvimento económico e social das ilhas CanÆrias, mediante a
contribuiçªo para a promoçªo das actividades locais,
constituirÆ uma obrigaçªo legal.
(24) A duraçªo do regime Ø fixada em dez anos. No entanto,
revela-se necessÆrio proceder a uma avaliaçªo do sistema
proposto após um período de cinco anos. Por conseguinte,
as autoridades espanholas deverªo apresentar à Comissªo, o
mais tardar, em 31 de Dezembro de 2005, um relatório
sobre a aplicaçªo do regime referido no artigo 1.o, tendo
em vista avaliar o impacto das medidas tomadas, assim
como a respectiva contribuiçªo para o fomento ou a manutençªo das actividades económicas locais, tendo em conta
os condicionalismos que caracterizam as regiıes ultraperifØricas. Nesta perspectiva, o âmbito de aplicaçªo, as taxas e
as isençıes autorizadas por força das normas comunitÆrias
poderªo ser, se for caso disso, objecto de uma revisªo,
(1) Regulamento (CE) n.o 1528/2001 da Comissªo, de 26 de Julho de
2001, que altera o Regulamento (CEE) n.o 2179/92, que estabelece
as normas de execuçªo relativas às medidas específicas de importaçªo a favor das ilhas CanÆrias no respeitante ao tabaco (JO L 202
de 27.7.2001, p. 9).
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ADOPTOU A PRESENTE DECISˆO:
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localmente nas ilhas CanÆrias, isençıes totais ou reduçıes do
imposto referido no artigo 1.o

Artigo 1.o
AtØ 31 de Dezembro de 2011, as autoridades espanholas ficam
autorizadas a sujeitar a um imposto intitulado «Arbitrio sobre
las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias
(AIEM)», cujas taxas e isençıes sªo fixadas em conformidade
com os artigos 2.o e 3.o, os produtos introduzidos e obtidos
nas ilhas CanÆrias, enumerados no Anexo 1.
Artigo 2.o
1.
Para os produtos referidos na parte A do anexo, as taxas
do imposto AIEM nªo podem ser superiores a 5 %.
2.
Para os produtos referidos na parte B do anexo, as taxas
do imposto AIEM nªo podem ser superiores a 15 %.
3.
Para os produtos referidos na parte C do anexo, as taxas
do imposto AIEM nªo podem ser superiores a 25 %.

Essas isençıes devem inserir-se na estratØgia de desenvolvimento económico e social das ilhas CanÆrias e contribuir
para o fomento das actividades locais.
Artigo 4.o
As autoridades espanholas devem apresentar à Comissªo, o
mais tardar, em 31 de Dezembro de 2005, um relatório sobre
a aplicaçªo do regime referido no artigo 1.o, tendo em vista
avaliar o impacto das medidas tomadas e a respectiva contribuiçªo para o fomento ou a manutençªo das actividades económicas locais, tendo em conta os condicionalismos de que
padecem as regiıes ultraperifØricas.
Nessa base, a Comissªo apresentarÆ ao Conselho um relatório
e, se for caso disso, uma proposta destinada a adaptar as disposiçıes da presente decisªo.

Artigo 3.o

Artigo 5.o

Em derrogaçªo ao disposto nos artigos 23.o, 25.o e 90.o do
Tratado, as autoridades espanholas ficam autorizadas a prever,
para os produtos referidos no anexo, que forem fabricados

A presente decisªo Ø aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de 2002.
O Reino de Espanha Ø destinatÆrio da presente decisªo.
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ANEXO
A. Lista dos produtos referidos no n.o 1 do artigo 2.o de acordo com a classificaçªo da nomenclatura da pauta
aduaneira comum:
Agricultura e produtos da pesca:
0203 11/0203 12/0203 19/0207 11/0207 13/0302 69 61 00/0302 69 94 00/0701 90/0702/0703/0803
Materiais de construçªo:
3816/3824 40 00 00/3824 90 45 00/3824 90 70 00/6809
Indœstria química:
2804 30 00/2804 40 00/2851 00 30/3208/3209/3210/3212 90 90 00/3213/3214/3401/3402/3406/3814 00 90 90/
3920 30 00 90/3921 90 60/3923 90 90/4012 10
Indœstria metalœrgica:
7604/7608/8428 39 98 00/8479 50 00 00
Indœstria alimentar:
0210 11 11 00/0210 11 31 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81 00/0305 41 00/0901 22 00 00/1101/
1901 20 00 90/1901 90 91 96/2006 00 31 00/1601/1602/1704 90 30 00/1704 90 51 90/1704 90 55 00/1704 90 71/
1704 90 75 00/1806/1901 90 99/1904 10 10/1905/2007 91 10/2008 99 61/2008 99 68/2009 11/2009 19/2009 40/
2009 50/2009 70/2009 80/2009 90/2105/2309
Bebidas:
2201/2202
TŒxteis e couros:
6112 31/6112 41
Papel:
4822 90/4823 90 90 90
Artes grÆficas e ediçªo:
4910
B. Lista dos produtos referidos no n.o 2 do artigo 2.o de acordo com a classificaçªo da nomenclatura da pauta
aduaneira comum:
Agricultura e produtos da pesca:
0407 00 30
Materiais de construçªo:
2523 29 00 00/2523 90/7010
Indœstria química:
3809 91 00/3917/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 10
Indœstria metalœrgica:
7309 00/7325/7610/9403 20 99 00/9404
Indœstria alimentar:
0403/0901 21/1902/2103/2106 90 98
Bebidas:
2203/2208 40
TŒxteis e couros:
6302
Papel:
4808/4818 10/4818 20/4818 30/4818 90 90 10/4819/4821/4823 59 10/4823 59 90
Artes grÆficas e ediçıes:
4909/4911
C. Lista dos produtos referidos no n.o 3 do artigo 2.o de acordo com a classificaçªo da nomenclatura da pauta
aduaneira comum:
Tabaco:
2402
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Proposta de decisªo do Conselho relativa às regras de participaçªo de empresas, centros de
investigaçªo e universidades na execuçªo do programa-quadro 2002-2006 da Comunidade Europeia
da Energia Atómica (Euratom)
(2002/C 75 E/23)
COM(2001) 725 final
(Apresentada pela Comissªo em 6 de Dezembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
da Energia Atómica, nomeadamente, o seu artigo 7.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Considerando o seguinte:
(1) O programa-quadro da Comunidade Europeia da Energia
Atómica (Euratom) de acçıes em matØria de investigaçªo e
ensino que visa contribuir para a realizaçªo do Espaço
Europeu da Investigaçªo (2002-2006) (a seguir denominado «programa-quadro 2002-2006») foi adoptado pela Decisªo do Conselho. As regras de participaçªo financeira da
Comunidade devem ser completadas por outras disposiçıes
a adoptar nos termos do artigo 7.o do Tratado.
(2) É necessÆrio inscrever tais disposiçıes num quadro coerente e transparente que tenha plenamente em conta os
objectivos e as especificidades dos instrumentos previstos
no anexo III do programa específico «Energia Nuclear»,
adoptado pela Decisªo, por forma a garantir uma execuçªo
o mais eficiente possível.
(3) As regras de participaçªo das empresas, centros de investigaçªo e universidades devem ter em consideraçªo a natureza das actividades de investigaçªo (incluindo a demonstraçªo) e de formaçªo no domínio da energia nuclear. Tais
regras devem tambØm poder variar em funçªo da proveniŒncia do participante, que pode ser oriundo de um Estado-Membro, um Estado Associado candidato ou nªo ou
de um país terceiro, e da sua estrutura jurídica, segundo se
trate de uma organizaçªo nacional, de uma organizaçªo
internacional de interesse europeu ou nªo ou de uma associaçªo de participantes.
(4) As actividades do programa-quadro devem ser desenvolvidas no respeito dos princípios Øticos, incluindo os estabelecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia, e procurar melhorar a informaçªo e o diÆlogo com
a sociedade e reforçar o papel das mulheres na investigaçªo.
(5) Em conformidade com o programa-quadro 2002-2006, a
participaçªo de entidades jurídicas de países terceiros deve

ser prevista tendo em conta os objectivos de cooperaçªo
inscritos, designadamente, no artigo 101.o do Tratado.
(6) As organizaçıes internacionais que tenham por missªo
desenvolver a cooperaçªo em matØria de investigaçªo na
Europa e que, dado serem maioritariamente compostas por
Estados-Membros ou Estados Associados, contribuem para
a realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo devem ser
incentivadas a participar no programa-quadro 2002-2006.
(7) O Centro Comum de Investigaçªo (a seguir designado
«CCI») participa nas acçıes indirectas de investigaçªo e desenvolvimento tecnológico nos mesmos termos que as entidades jurídicas estabelecidas num Estado-Membro.
(8) A execuçªo das actividades do programa-quadro deve obedecer aos interesses financeiros da Comunidade e garantir a
sua protecçªo,
DECIDE:
CAP˝TULO I
DISPOSI˙ÕES INTRODUTÓRIAS

Artigo 1.o
Objecto
A presente Decisªo estabelece as regras de participaçªo das
empresas, centros de investigaçªo e universidades na investigaçªo realizada para a execuçªo do programa-quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) de acçıes
em matØria de investigaçªo e ensino que visa contribuir para a
realizaçªo do Espaço Europeu da Investigaçªo (2002-2006) (a
seguir denominado «programa-quadro 2002-2006»).

Artigo 2.o
Definiçıes
Para efeitos da presente Decisªo, entende-se por:
a) «Acçªo indirecta»: uma actividade de IDTF desenvolvida por
um ou vÆrios participantes atravØs de um instrumento do
programa-quadro 2002-2006;
b) «Actividade de IDTF»: as actividades de investigaçªo e de
desenvolvimento tecnológico, incluindo as actividades de
demonstraçªo, e as actividades de formaçªo descritas no
anexo do programa-quadro 2002-2006;
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c) «Orçamento»: uma previsªo do conjunto dos recursos e das
despesas necessÆrias para realizar uma acçªo indirecta;

o) «País terceiro»: um Estado que nªo Ø nem um Estado-Membro nem um Estado Associado.

d) «Consórcio»: o conjunto dos participantes numa mesma
acçªo indirecta;

Artigo 3.o

e) «Contrato»: uma convençªo de subvençªo cujo objecto Ø a
realizaçªo de uma acçªo indirecta e que cria direitos e
deveres entre a Comunidade e os participantes da acçªo
indirecta;
f)

«Entidade jurídica»: qualquer pessoa singular ou pessoa colectiva constituída em conformidade com o direito nacional
aplicÆvel ao seu local de estabelecimento, o direito comunitÆrio ou o direito internacional, com capacidade, em
nome próprio, para ser titular de direitos e deveres de
qualquer tipo;

g) «Estado Associado»: um Estado que Ø parte num acordo
internacional concluído com a Comunidade, nos termos
ou com base no qual o Estado em causa contribui financeiramente para a totalidade ou parte do orçamento do
programa-quadro 2002-2006;
h) «Estado Candidato Associado»: qualquer Estado Associado
que Ø reconhecido pela Comunidade como Estado candidato à adesªo à Uniªo Europeia;
i)

j)

«Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE)»:
qualquer entidade jurídica constituída em conformidade
com o Regulamento (CEE) n.o 2137/85 do Conselho (1);
«Instrumentos»: as modalidades de intervençªo indirecta da
Comunidade previstas no anexo III do programa específico
«Energia Nuclear»;

k) «Irregularidade»: qualquer violaçªo de uma disposiçªo do
direito comunitÆrio ou qualquer desconhecimento de um
dever contratual que resulte de acto ou omissªo de uma
entidade jurídica que tenha ou possa ter por efeito lesar o
orçamento geral das Comunidades ou orçamentos administrados pelas Comunidades por uma despesa indevida;
l)

«Organizaçªo internacional»: qualquer entidade jurídica resultante de uma associaçªo de Estados, que nªo a Comunidade, estabelecida com base num tratado ou em acto
semelhante, dotada de órgªos comuns e de personalidade
jurídica internacional distinta da personalidade jurídica das
suas partes;

m) «Organizaçªo internacional de interesse europeu»: uma organizaçªo internacional cuja maioria dos membros sªo Estados-Membros da Comunidade ou Estados Associados e
cujo objectivo principal Ø contribuir para o reforço da cooperaçªo científica e tecnológica na Europa;
n) «Participante»: uma entidade jurídica que contribui para
uma acçªo indirecta e Ø titular de direitos e deveres perante
a Comunidade nos termos da presente Decisªo ou do contrato;
(1) JO L 199 de 31.7.1985, p. 1.

IndependŒncia
1.
Duas entidades jurídicas sªo independentes uma da outra
para efeitos da presente Decisªo se nªo existir uma relaçªo de
controlo entre elas. Uma relaçªo de controlo existe quando
uma entidade jurídica controla directa ou indirectamente a
outra ou as duas entidades jurídicas estªo sob o mesmo controlo directo ou indirecto. O controlo pode resultar, nomeadamente:
a) da propriedade directa ou indirecta de mais de 50 % do
valor nominal do capital social de uma entidade jurídica
ou da maioria dos direitos de voto dos accionistas ou associados dessa entidade;
b) da posse directa ou indirecta, de facto ou de direito, do
poder de decisªo numa entidade jurídica.
2.
A propriedade directa ou indirecta de mais de 50 % do
valor nominal do capital social de uma entidade jurídica ou da
maioria dos direitos de voto dos accionistas ou associados
dessa entidade por sociedades pœblicas de investimento, investidores institucionais ou sociedades e fundos de capital de risco
nªo constitui, por si só, uma relaçªo de controlo.
3.
A propriedade ou supervisªo de entidades jurídicas pelo
mesmo organismo pœblico nªo cria, por si só, uma relaçªo de
controlo entre elas.

CAP˝TULO II
INSTRUMENTOS

Artigo 4.o
Redes de excelŒncia
1.
As redes de excelŒncia visam reforçar a excelŒncia científica e tecnológica da Comunidade atravØs da integraçªo progressiva e sustentÆvel das capacidades de investigaçªo e formaçªo existentes ou em emergŒncia, tanto ao nível nacional
como regional. Cada rede tem por objectivo fazer progredir os
conhecimentos num determinado domínio, reunindo uma
massa crítica de competŒncias. As actividades em questªo sªo
frequentemente orientadas em funçªo de objectivos a longo
prazo e pluridisciplinares e nªo visam a obtençªo de resultados
precisos previamente definidos em termos de produtos, processos ou serviços.
2.
Com a finalidade de criar um centro de excelŒncia virtual,
os participantes darªo execuçªo a um programa comum de
actividades que integrarÆ uma parte importante, ou mesmo a
totalidade, das suas capacidades e actividades de investigaçªo
ou formaçªo no domínio em causa. Se necessÆrio, a entidade
jurídica de que depende um instituto, departamento, laboratório ou equipa membro da rede conferir-lhe-Æ uma autonomia
suficiente para esse efeito.
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O programa comum de actividades estarÆ centrado nas actividades de investigaçªo e formaçªo e incluirÆ obrigatoriamente
actividades de integraçªo, bem como actividades de difusªo da
excelŒncia no exterior da rede, como as descritas no anexo III
da Decisªo do Conselho [que adopta o programa específico
2002-2006 (Euratom) de investigaçªo e formaçªo no domínio
da energia nuclear]. A actualizaçªo anual, com o acordo da
Comissªo, do programa comum de actividades pode incluir a
reorientaçªo de algumas dessas actividades ou o lançamento de
outras novas.
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tenciais mas que nªo podem ser directamente comercializadas.
2.
Os projectos específicos orientados em matØria de formaçªo sªo concebidos para facilitar a difusªo oportuna de
novos conhecimentos à escala europeia e melhorar a integraçªo
de actividades nacionais.

Artigo 7.o

Artigo 5.o

Iniciativas integradas relacionadas com infra-estruturas

Projectos integrados

As iniciativas integradas relacionadas com infra-estruturas integrarªo uma combinaçªo de actividades essenciais ao reforço e
desenvolvimento de infra-estruturas de investigaçªo para o fornecimento de serviços à escala europeia. Para tal, as iniciativas
devem combinar actividades de ligaçªo em rede com uma
actividade de apoio ou com actividades de investigaçªo necessÆrias para melhorar o desempenho das infra-estruturas. Tais
iniciativas incluirªo uma componente de difusªo dos conhecimentos junto dos utilizadores potenciais, nomeadamente a indœstria, em especial as PME.

1.
O objectivo dos projectos integrados Ø o de reforçar a
competitividade da Comunidade ou contribuir para a resoluçªo
de problemas de sociedade importantes atravØs da mobilizaçªo
de uma massa crítica de recursos e competŒncias nas Æreas da
investigaçªo, desenvolvimento tecnológico e formaçªo. Nesta
perspectiva, cada projecto integrado terÆ objectivos claramente
definidos em termos de conhecimentos científicos e tecnológicos e serÆ executado com a finalidade de resultados precisos
aplicÆveis a produtos, processos ou serviços.
2.
Os projectos integrados apresentar-se-ªo, em princípio,
sob a forma de um conjunto de componentes específicas, de
dimensªo e estrutura variÆveis em funçªo da tarefa a realizar,
relativas a diferentes partes das actividades de investigaçªo ou
formaçªo necessÆrias para atingir objectivos globais comuns,
integradas num todo coerente e executadas de modo estreitamente coordenado.
As actividades desenvolvidas no quadro de um projecto integrado incluirªo actividades de investigaçªo ou formaçªo, incluindo actividades de demonstraçªo, actividades de gestªo e
valorizaçªo dos conhecimentos com vista a promover a inovaçªo, bem como qualquer outro tipo de actividades directamente relacionadas com os objectivos da Decisªo do Conselho
[que adopta o programa específico 2002-2006 (Euratom) de
investigaçªo e formaçªo no domínio da energia nuclear], tal
como descrito no anexo III da mesma. O conjunto dessas
actividades inscrever-se-Æ num plano de execuçªo actualizado
anualmente com o acordo da Comissªo. A actualizaçªo pode
incluir a reorientaçªo de determinadas actividades e o lançamento de outras novas.
Artigo 6.o
Projectos específicos orientados em matØria de
investigaçªo ou de formaçªo
1.
Os projectos específicos orientados em matØria de investigaçªo podem assumir uma das duas formas seguintes ou
combinÆ-las:
a) projecto de investigaçªo e desenvolvimento tecnológico, que
visa a aquisiçªo de novos conhecimentos, seja para melhorar de forma significativa ou desenvolver novos produtos,
processos ou serviços, seja para responder a outras necessidades da sociedade e das políticas comunitÆrias;
b) projecto de demonstraçªo, que visa provar a viabilidade de
novas tecnologias que oferecem vantagens económicas po-

Artigo 8.o
Acçıes de promoçªo dos recursos humanos e da
mobilidade
As acçıes de promoçªo dos recursos humanos e da mobilidade
serªo executadas para fins de formaçªo, de desenvolvimento de
competŒncias ou de transferŒncia de conhecimentos. Tais acçıes consistirªo num apoio a acçıes desenvolvidas por pessoas
singulares, estruturas de acolhimento, incluindo redes de formaçªo, e equipas de excelŒncia.

Artigo 9.o
Acçıes de coordenaçªo
As acçıes de coordenaçªo visam incentivar e apoiar as iniciativas coordenadas de diferentes intervenientes na investigaçªo,
formaçªo e inovaçªo. Tais acçıes incluirªo um conjunto de
actividades como a organizaçªo de conferŒncias e de reuniıes,
cursos de formaçªo, a realizaçªo de estudos, o intercâmbio de
pessoal, o intercâmbio e a difusªo de boas prÆticas, a criaçªo
de sistemas de informaçªo e de grupos de peritos, podendo, se
necessÆrio, abranger o apoio à definiçªo, organizaçªo e gestªo
de iniciativas conjuntas ou comuns.

Artigo 10.o
Acçıes de apoio específico
As acçıes de apoio específico procurarªo realizar os objectivos
identificados do programa-quadro 2002-2006, contribuir para
a preparaçªo de actividades futuras da política comunitÆria de
investigaçªo e formaçªo ou incluir actividades de acompanhamento e avaliaçªo. Tais acçıes consistirªo, em particular, e
combinarªo, segundo os casos, conferŒncias, seminÆrios, estudos e anÆlises, prØmios e concursos científicos de alto nível,
grupos de trabalho e de peritos, apoio operacional e actividades
de difusªo, informaçªo e comunicaçªo.
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CAP˝TULO III
REGRAS DE PARTICIPA˙ˆO E DE FINANCIAMENTO

Artigo 11.o
´mbito de aplicaçªo
As regras estabelecidas no presente capítulo aplicam-se à participaçªo de entidades jurídicas em acçıes indirectas. Estas regras aplicam-se sem prejuízo das regras específicas para actividades de IDTF no âmbito do domínio temÆtico prioritÆrio
«Investigaçªo em energia de fusªo» do programa específico
«Energia Nuclear», estabelecidas no capítulo IV.

Artigo 12.o

26.3.2002

3.
As acçıes de apoio específico e as acçıes de promoçªo
dos recursos humanos e da mobilidade, com excepçªo das
redes de formaçªo pela investigaçªo, podem ser executadas
por uma entidade jurídica.
Se o programa de trabalho fixar um nœmero mínimo superior
ou igual a duas entidades jurídicas estabelecidas no mesmo
nœmero de Estados-Membros ou Estados Associados, aplica-se
o disposto no n.o 4.
4.
Relativamente aos instrumentos nªo referidos nos n.os 2 e
3, o nœmero mínimo de participantes nªo pode ser inferior a
duas entidades jurídicas independentes estabelecidas em dois
Estados-Membros ou Estados Associados diferentes. Em qualquer caso, um dos Estados deve ser sempre um Estado-Membro
ou um Estado Candidato Associado.

Princípios gerais
1.
Qualquer entidade jurídica que participe numa acçªo indirecta pode beneficiar de uma contribuiçªo financeira da Comunidade, sob reserva do disposto nos artigos 14.o e 15.o.

5.
Um AEIE ou qualquer entidade jurídica estabelecida num
Estado-Membro ou Estado Associado que agrupe entidades jurídicas independentes nos termos da presente Decisªo pode
participar sozinho numa acçªo indirecta desde que a sua composiçªo observe os requisitos fixados nos termos dos n.os 1 a 4.

2.
Qualquer entidade jurídica estabelecida num Estado Associado pode participar nas acçıes indirectas na mesma qualidade e com os mesmos direitos e deveres que uma entidade
jurídica estabelecida num Estado-Membro, sob reserva do disposto no artigo 13.o.

Artigo 14.o

3.
O CCI pode participar nas acçıes indirectas na mesma
qualidade e com os mesmos direitos e obrigaçıes que uma
entidade jurídica estabelecida num Estado-Membro.
4.
Qualquer organizaçªo internacional de interesse europeu
pode participar nas acçıes indirectas na mesma qualidade que
uma entidade jurídica estabelecida num Estado-Membro, com
os mesmos direitos e deveres, em conformidade com o seu acto
constitutivo.
5.
Segundo a natureza dos instrumentos utilizados ou objectivos da actividade de IDTF, o programa de trabalho do
programa específico pode, se necessÆrio, limitar a participaçªo
numa acçªo indirecta a determinadas entidades jurídicas em
funçªo das suas actividades ou dos seus tipos.

Artigo 13.o
Nœmero mínimo e local de estabelecimento dos
participantes
1.
O programa de trabalho especifica o nœmero mínimo de
participantes exigido pela acçªo indirecta, bem como o respectivo local de estabelecimento, em funçªo da natureza do instrumento e dos objectivos da actividade de IDTF.
2.
No caso das redes de excelŒncia e dos projectos integrados, o nœmero mínimo de participantes nªo pode ser inferior a
trŒs entidades jurídicas independentes estabelecidas em trŒs Estados-Membros ou Estados Associados diferentes, dos quais
pelo menos dois Estados-Membros ou Estados Candidatos Associados.

Participaçªo de entidades jurídicas de países terceiros
1.
Sob reserva de outras restriçıes eventualmente especificadas no programa de trabalho do programa específico, qualquer
entidade jurídica estabelecida num país terceiro pode participar
em actividades de IDTF, para alØm do nœmero mínimo de
participantes nos termos do artigo 13.o, desde que tal participaçªo se encontre prevista relativamente a uma actividade de
IDTF ou seja necessÆria para a realizaçªo da acçªo indirecta.
2.
Qualquer entidade jurídica estabelecida num país terceiro
pode beneficiar de uma contribuiçªo financeira da Comunidade, desde que tal possibilidade se encontre prevista relativamente a uma actividade de IDTF ou seja fundamental para a
realizaçªo da acçªo indirecta.

Artigo 15.o
Participaçªo de organizaçıes internacionais
Qualquer organizaçªo internacional que nªo as organizaçıes
internacionais de interesse europeu referidas no n.o 4 do artigo
12.o pode participar em actividades de IDTF nos termos das
condiçıes estabelecidas no artigo 14.o.

Artigo 16.o
CompetŒncia tØcnica e recursos
1.
Os participantes devem dispor dos conhecimentos e das
competŒncias tØcnicas necessÆrias à realizaçªo da acçªo indirecta.
2.
Quando da apresentaçªo da proposta, os participantes
devem dispor, pelo menos potencialmente, dos recursos necessÆrios à realizaçªo da acçªo indirecta e indicar a sua origem.
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À medida que o trabalho for sendo realizado, os participantes
devem de dispor, na forma e no momento adequados, dos
recursos necessÆrios à realizaçªo da acçªo indirecta.
Por recursos necessÆrios à realizaçªo da acçªo indirecta entendem-se os recursos humanos, a infra-estrutura, os recursos
financeiros e, se for caso disso, bens incorpóreos, assim
como outros recursos postos à sua disposiçªo por terceiros
com base em acordo prØvio.
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b) A sua excelŒncia científica e tecnológica;

c) O seu valor acrescentado comunitÆrio, incluindo a massa
crítica de recursos mobilizados, o impacto esperado ou a
sua contribuiçªo para as políticas comunitÆrias;

d) A qualidade do plano de valorizaçªo ou de difusªo dos
conhecimentos, os efeitos potenciais em matØria de inovaçªo e as competŒncias em matØria de gestªo da propriedade intelectual;

Artigo 17.o
Apresentaçªo das propostas de acçªo indirecta
1.
As propostas de acçªo indirecta sªo apresentadas no quadro de convites à apresentaçªo de propostas publicados no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias e, na medida do possível, amplamente divulgados por outros meios.
2.

e) A capacidade de realizaçªo da acçªo indirecta com Œxito,
apreciada em termos de recursos, de competŒncias e de
organizaçªo.
2.
Para efeitos da alínea c) do n.o 1, serªo igualmente tidos
em conta os seguintes critØrios:

O n.o 1 nªo se aplica:

a) A determinadas acçıes de apoio específico às actividades de
entidades jurídicas identificadas nos programas de trabalho;
b) A determinadas acçıes de apoio específico que consistam
numa compra ou num serviço segundo as disposiçıes aplicÆveis em matØria de contratos pœblicos;
c) Às acçıes de apoio específico que, tendo em conta o seu
carÆcter adequado e a sua utilidade em relaçªo aos objectivos e ao conteœdo científico e tecnológico dos programas
específicos, possam ser objecto de pedidos de subvençªo
dirigidos à Comissªo, desde que o programa de trabalho
do programa específico preveja essa possibilidade e que o
pedido nªo seja abrangido pelo âmbito de um convite
aberto à apresentaçªo de propostas;
d) Às acçıes de apoio específico referidas no artigo 19.o.
3.
Os convites à apresentaçªo de propostas podem ser precedidos por convites a manifestaçıes de interesse a fim de
permitir à Comissªo identificar e avaliar com precisªo os objectivos e as necessidades, sem prejuízo das decisıes que tomarÆ posteriormente.

Artigo 18.o
Avaliaçªo e selecçªo das propostas de acçªo indirecta
1.
As propostas de acçªo indirecta referidas no n.o 1 do
artigo 17.o e no n.o 2, alínea c), do artigo 17.o sªo avaliadas
com base nos seguintes critØrios:
a) A sua pertinŒncia em relaçªo aos objectivos do programa
específico;

a) No caso das redes de excelŒncia, a amplitude e a intensidade
dos esforços de integraçªo a desenvolver e a capacidade da
rede para promover excelŒncia para alØm dos seus membros, bem como as perspectivas de perenidade da integraçªo
das capacidades de investigaçªo e dos recursos após o fim
da contribuiçªo financeira da Comunidade;

b) No caso dos projectos integrados, a ambiçªo dos objectivos
e a amplitude dos meios utilizados que permitam contribuir
de forma significativa para o reforço da competitividade ou
para a soluçªo de problemas da sociedade;

c) No caso das iniciativas integradas de infra-estruturas, as
perspectivas de perenidade da iniciativa após o fim da contribuiçªo financeira da Comunidade.

3.
O programa de trabalho do programa específico determinarÆ, em funçªo da natureza dos instrumentos utilizados ou
dos objectivos da actividade de IDTF, quais os critØrios previstos no n.o 1 que a Comissªo irÆ aplicar. Os programas de
trabalho precisarªo ou completarªo tais critØrios, bem como
os previstos no n.o 2, com vista, nomeadamente, a tomar em
consideraçªo a contribuiçªo das propostas de acçªo indirecta
para o reforço do papel das mulheres na investigaçªo e a
melhoria da informaçªo e do diÆlogo com o pœblico.

4.
Qualquer proposta de acçªo indirecta que contrarie princípios Øticos fundamentais, nomeadamente os estabelecidos na
Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia, ou nªo
satisfaça os requisitos estabelecidos no programa de trabalho
ou no convite à apresentaçªo de propostas pode ser excluída
em qualquer momento do processo de avaliaçªo e selecçªo.

Qualquer participante que tenha cometido uma irregularidade
na execuçªo de uma acçªo indirecta pode ser excluído em
qualquer momento do processo de avaliaçªo e selecçªo.
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5.
A Comissªo avaliarÆ e seleccionarÆ as propostas de acçıes
indirectas de acordo com procedimentos transparentes, equitativos e imparciais por ela estabelecidos num manual de avaliaçªo, do qual assegurarÆ a publicidade.
6.
A Comissªo avaliarÆ as propostas com o apoio de peritos
independentes por ela designados em conformidade com o
disposto no artigo 19.o. No caso de determinadas acçıes de
apoio específico, nomeadamente as referidas no n.o 2 do artigo
17.o, a Comissªo apenas recorrerÆ aos serviços de peritos independentes se considerar que tal Ø adequado.

Artigo 19.o
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lhes forem confiadas. Para tal, a Comissªo recorrerÆ a convites à apresentaçªo de candidaturas individuais ou dirigidos
a instituiçıes de investigaçªo com vista à constituiçªo de
listas de aptidªo ou pode, se considerar adequado, escolher,
para alØm das listas, qualquer pessoa que possua as competŒncias exigidas.

3.
Ao nomear um perito independente, a Comissªo deve
assegurar-se de que o mesmo nªo se encontra numa situaçªo
de conflito de interesses em relaçªo ao assunto sobre o qual se
deverÆ pronunciar. Para tal, a Comissªo convidarÆ o perito a
assinar uma declaraçªo em que confirma a ausŒncia de conflitos de interesse à data da sua nomeaçªo e se compromete a
prevenir a Comissªo caso surja uma situaçªo desse tipo no
decurso das suas funçıes.

Nomeaçªo de peritos independentes
1.
A Comissªo nomearÆ peritos independentes para os fins
de avaliaçªo previstos pelo programa-quadro 2002-2006 e pelo
programa específico, bem como para as funçıes de apoio referidas no n.o 6 do artigo 18.o e no n.o 1, segundo parÆgrafo,
do artigo 26.o.
A Comissªo pode tambØm criar grupos de peritos para a aconselharem na execuçªo da sua política de investigaçªo.
2.
A Comissªo nomearÆ peritos independentes segundo um
dos processos seguintes:
a) Para as avaliaçıes previstas no artigo 5.o do programa-quadro 2002-2006 e no n.o 2 do artigo 6.o do programa
específico, a Comissªo nomearÆ, na qualidade de peritos
independentes, personalidades científicas, industriais ou políticas de alto nível que possuam uma experiŒncia importante em matØria de investigaçªo, de política de investigaçªo
ou de gestªo de programas de investigaçªo a nível nacional
ou internacional.
b) Para apoiar a avaliaçªo das propostas de redes de excelŒncia
e de projectos integrados, bem como o acompanhamento
das propostas que forem seleccionadas e executadas, a Comissªo nomearÆ, na qualidade de peritos independentes,
personalidades científicas ou industriais que possuam conhecimentos do mais alto nível e usufruam de uma autoridade reconhecida no plano internacional no domínio especializado em questªo.
c) Para a constituiçªo dos grupos previstos no segundo parÆgrafo do n.o 1, a Comissªo nomearÆ, na qualidade de peritos
independentes, profissionais que possuam conhecimentos,
competŒncias e experiŒncia de primeiro plano reconhecidos
no domínio ou nas questıes que constituam o objecto dos
trabalhos.
d) Nos outros casos que nªo os previstos nas alíneas a), b) e c)
e com vista a tomar em consideraçªo de forma equilibrada
os diferentes intervenientes na investigaçªo, a Comissªo nomearÆ peritos independentes que possuam as competŒncias
e os conhecimentos adequados em relaçªo às tarefas que

Artigo 20.o
Contratos
1.
As propostas de acçıes indirectas seleccionadas sªo objecto de contratos com base no contrato-modelo adequado
estabelecido pela Comissªo, em conformidade com as disposiçıes do programa-quadro 2002-2006 e da presente Decisªo e,
se necessÆrio, tendo em conta as especificidade dos diferentes
instrumentos em causa.

2.
O contrato fixarÆ os direitos e deveres dos participantes
em conformidade com a presente Decisªo, nomeadamente as
modalidades de acompanhamento tØcnico, tecnológico e financeiro da acçªo indirecta, de actualizaçªo dos seus objectivos, de
evoluçªo do consórcio e de pagamento da contribuiçªo financeira da Comunidade e, se necessÆrio, as condiçıes de elegibilidade das despesas necessÆrias, bem como as regras de difusªo
e de valorizaçªo.

O contrato estabelecerÆ regras para a difusªo e valorizaçªo dos
conhecimentos e resultados nos termos do título II, capítulo 2,
do Tratado.

3.
A fim de garantir a protecçªo dos interesses financeiros
da Comunidade, os contratos devem incluir as penalidades
adequadas.

Artigo 21.o
Execuçªo da acçªo indirecta
1.
Em conformidade com o disposto no contrato e de
acordo com as modalidades de organizaçªo por ele adoptadas,
o consórcio garante a execuçªo tØcnica da acçªo indirecta sob a
responsabilidade solidÆria dos participantes.

2.
A contribuiçªo financeira da Comunidade para uma
acçªo indirecta serÆ paga, de acordo com as regras do contrato,
ao participante designado pelo consórcio e aprovado pela Comissªo.
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O referido participante deve gerir a contribuiçªo financeira da
Comunidade nos termos das decisıes do consórcio quanto à
sua repartiçªo entre os participantes e as actividades.

3.
Sob reserva dos ajustamentos previstos pelo contrato com
base na natureza do instrumento e na importância da contribuiçªo dos participantes:

a) cada participante Ø ilimitada e solidariamente responsÆvel
pela utilizaçªo da contribuiçªo financeira da Comunidade
repartida em conformidade com o segundo parÆgrafo do
n.o 2, com excepçªo da parte dessa mesma contribuiçªo
atribuída aos participantes abrangidos pela alínea b);

b) um participante que, em virtude de disposiçıes legais ou
regulamentares, nªo possa ser solidariamente responsÆvel,
só Ø responsÆvel pela parte da contribuiçªo financeira da
Comunidade que lhe for atribuída em conformidade com o
segundo parÆgrafo do n.o 2.
4.
A responsabilidade referida na alínea a) do n.o 3 só serÆ
invocada pela Comissªo na medida em que nem o participante
em falta, nem o consórcio por sua própria iniciativa, em prazo
razoÆvel, repararem o prejuízo causado à Comunidade.

5.
Se vÆrias entidades jurídicas se encontrarem reunidas
numa entidade jurídica comum agindo enquanto participante
œnico em conformidade com o n.o 5 do artigo 13.o, a referida
entidade assumirÆ as tarefas referidas nos n.os 1 e 2 do presente
artigo e Ø responsÆvel perante a Comunidade, independentemente dos acordos concluídos entre as entidades jurídicas que a
compıem.

Artigo

22.o

Contribuiçªo financeira da Comunidade
Em conformidade com o anexo da presente Decisªo e nos
limites do Enquadramento comunitÆrio dos auxílios estatais à
investigaçªo e desenvolvimento (1), a contribuiçªo financeira da
Comunidade pode assumir trŒs formas diferentes:

a) No caso das redes de excelŒncia, a contribuiçªo assume a
forma de uma subvençªo para a integraçªo, cujo montante
Ø determinado em funçªo do valor das capacidades e dos
recursos que o conjunto dos participantes propıe integrar.
A contribuiçªo completarÆ os recursos disponibilizados pelos participantes com vista à execuçªo do programa comum
de actividades.

A contribuiçªo financeira Ø paga tendo em conta a execuçªo
do programa comum de actividades e com base nas despesas que lhe sªo relativas, adicionais às despesas suportadas
pelos próprios participantes, certificadas por um auditor
(1) JO C 45 de 17.2.1996, p. 5.
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externo ou, no caso de entidades jurídicas pœblicas, pelo
agente pœblico competente.

b) Para determinadas acçıes de promoçªo dos recursos humanos e da mobilidade e de apoio específico, com excepçªo
das acçıes indirectas referidas no n.o 2, alínea b), do artigo
17.o, a contribuiçªo pode assumir a forma de um montante
fixo.

c) No caso dos projectos integrados e dos outros instrumentos,
com excepçªo dos referidos nas alíneas a) e b) e das acçıes
indirectas referidas no n.o 2, alínea b), do artigo 17.o, a
contribuiçªo assume a forma de uma subvençªo para o
orçamento, calculada como uma percentagem do orçamento
afectado pelos participantes à realizaçªo da acçªo indirecta
que varia segundo o tipo de actividade.

O contrato estabelece as despesas necessÆrias à execuçªo da
acçªo indirecta, que devem ser certificadas por um auditor
externo ou, no caso de entidades jurídicas pœblicas, pelo
agente pœblico competente.

O contrato pode fixar taxas mØdias por tipo de despesas ou
montantes fixos prØ-definidos, bem como, de acordo com
os participantes, um valor por actividade que nªo se afaste
de forma significativa das despesas efectuadas.

Artigo 23.o
Alteraçªo do consórcio
1.
Nos limites da contribuiçªo financeira da Comunidade e
independentemente do instrumento, o consórcio, por sua iniciativa ou no âmbito da execuçªo do contrato, pode, com o
acordo da Comissªo, evoluir na sua composiçªo e, nomeadamente, alargar-se por forma a incluir qualquer entidade jurídica
que contribua para a execuçªo da acçªo indirecta.

Com excepçªo das alteraçıes descritas no n.o 2, o consórcio
identificarÆ novas entidades jurídicas segundo as modalidades
que considerar adequadas ou em conformidade com o contrato.

2.
O programa comum de actividades de uma rede de excelŒncia ou o plano de implementaçªo de um projecto integrado deve identificar quais as alteraçıes da composiçªo do
consórcio que obrigam à publicaçªo prØvia de um anœncio
de concurso.

O consórcio deve publicar o anœncio de concurso e assegurar a
sua ampla difusªo atravØs de suportes de informaçªo específicos, em especial dos sítios internet relativos ao programa-quadro 2002-2006, da imprensa especializada ou de brochuras.
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O consórcio avaliarÆ as propostas:
a) à luz dos critØrios que presidiram à avaliaçªo e selecçªo da
acçªo indirecta, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o;
b) com o apoio de peritos que nªo estªo sob a sua autoridade
e por ele designados com base nos critØrios referidos no
n.o 2, alínea b) do artigo 19.o.
Em conformidade com o n.o 1, se, na sequŒncia da referida
avaliaçªo, o consórcio propuser o seu alargamento a novos
participantes, a Comissªo pode opor-se a esta proposta.
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Comunidade, em nome dos quais a Comissªo pode, se necessÆrio, ajustar a contribuiçªo financeira da Comunidade ou interromper a acçªo indirecta em caso de violaçªo das disposiçıes da presente Decisªo ou das estipulaçıes do contrato.
3.
A Comissªo, ou qualquer representante por ela autorizado, tem direito a efectuar auditorias tØcnicas, tecnológicas e
financeiras junto dos participantes, com vista a garantir que a
acçªo indirecta estÆ a ser ou foi realizada como declararam e
em conformidade com as estipulaçıes do contrato.
4.
Nos termos do artigo 160.oC do Tratado, o Tribunal de
Contas pode proceder à verificaçªo da utilizaçªo da contribuiçªo financeira da Comunidade com base nas suas próprias
regras.

Artigo 24.o
Contribuiçªo financeira complementar

Artigo 27.o

A Comissªo pode aumentar a contribuiçªo financeira comunitÆria destinada a uma acçªo indirecta em execuçªo a fim de a
alargar a novas actividades que poderªo implicar novos participantes.

Protecçªo dos interesses financeiros da Comunidade

A Comissªo aumentarÆ a contribuiçªo financeira atravØs de
convites à apresentaçªo de propostas, se necessÆrio limitados
às acçıes indirectas em execuçªo, e na sequŒncia de uma avaliaçªo efectuada em conformidade com o disposto no artigo
18.o.

A Comissªo garantirÆ que, quando da execuçªo das acçıes
indirectas, os interesses das Comunidades Europeias sªo protegidos atravØs de controlos efectivos e de medidas dissuasoras e,
caso sejam detectadas irregularidades, por penalidades efectivas,
proporcionadas e dissuasoras, em conformidade com os Regulamentos (CE, Euratom) n.os 2988/95 (1) e n.o 2185/96 (2) e
1074/99 (3) do Conselho.
CAP˝TULO IV

Artigo 25.o
Actividades do consórcio em favor de terceiros
Se o contrato previr que o consórcio deve executar a totalidade
ou parte das suas actividades em favor de terceiros, o consórcio
deve assegurar a publicidade adequada desse facto, se necessÆrio em conformidade com o contrato.

REGRAS ESPEC˝FICAS DE PARTICIPA˙ˆO EM ACTIVIDADES
DE IDTF NO ´MBITO DO DOM˝NIO TEM`TICO PRIORIT`RIO
«INVESTIGA˙ˆO EM ENERGIA DE FUSˆO»

Artigo 28.o
´mbito de aplicaçªo

O consórcio avaliarÆ e seleccionarÆ os pedidos que lhe sejam
transmitidos em conformidade com os princípios de transparŒncia, equidade e imparcialidade e segundo as modalidades
previstas no contrato.

As regras estabelecidas no presente capítulo aplicam-se a actividades de IDTF no âmbito do domínio temÆtico prioritÆrio
«Investigaçªo em energia de fusªo». Em caso de conflito entre
as regras estabelecidas no presente capítulo e as estabelecidas
nos capítulos II e III, aplicar-se-ªo as regras estabelecidas no
presente capítulo.

Artigo 26.o

Artigo 29.o

Acompanhamento e auditorias tØcnicas, tecnológicas e
financeiras

Procedimentos

1.
A Comissªo avaliarÆ periodicamente as acçıes indirectas
para as quais contribui com base em relatórios de actividades,
que abordarªo tambØm a execuçªo do plano de valorizaçªo ou
de difusªo de conhecimentos, que lhe sªo transmitidos pelos
participantes em conformidade com as estipulaçıes do contrato.

As actividades de IDTF no âmbito da Ærea temÆtica prioritÆria
«Investigaçªo em energia de fusªo» podem ser executadas com
base em procedimentos estabelecidos nos seguintes contextos:
a) contratos de associaçªo com Estados-Membros, Estados Associados ou entidades jurídicas estabelecidas num desses
Estados;

Para o acompanhamento das redes de excelŒncia e dos projectos integrados e, se for necessÆrio, para outras acçıes indirectas, a Comissªo serÆ apoiada por peritos independentes por ela
designados em conformidade com o disposto no n.o 2 do
artigo 19.o.

b) Acordo Europeu Multilateral para o Desenvolvimento da
Fusªo;

2.
Em conformidade com o contrato, a Comissªo tomarÆ
todas as medidas œteis para garantir a realizaçªo dos objectivos
da acçªo indirecta no respeito dos interesses financeiros da

(1) JO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
(2) JO L 292 de 15.11.1996, p. 1.
(3) JO L 210 de 10.8.1999, p. 24.

c) qualquer outro acordo multilateral concluído pela Comunidade com entidades jurídicas associadas,
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d) entidades jurídicas que podem ser estabelecidas após o comitØ consultivo para o programa «Fusªo» referido no n.o 2
do artigo 5.o do programa específico «Energia Nuclear» ter
emitido o seu parecer;
e) outros contratos de duraçªo limitada com entidades jurídicas nªo associadas estabelecidas em Estados-Membros ou
Estados Associados;
f) acordos internacionais relacionados com a cooperaçªo com
países terceiros, ou qualquer entidade jurídica que possa ser
estabelecida por força de um acordo desse tipo.
Artigo

30.o

Contribuiçªo financeira da Comunidade
1.
Os contratos de associaçªo referidos na alínea a) do artigo
29.o e os contratos de duraçªo limitada referidos na alínea e)
do artigo 29.o estabelecem as regras relativas à contribuiçªo
financeira da Comunidade para as actividades por eles abrangidas.
A taxa anual de base para a contribuiçªo financeira da Comunidade nªo excederÆ 20 % das despesas correntes em 2003 e
diminuirÆ anualmente por forma a que o seu valor mØdio no
período de duraçªo do programa-quadro 2002-2006 nªo exceda 15 %.
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2.
Após consulta do comitØ consultivo para o programa
«Fusªo» referido no n.o 2 do artigo 5.o do programa específico
«Energia Nuclear», a Comissªo pode financiar:
a) os custos de capital de projectos especificamente definidos a
que tenha sido atribuído um estatuto prioritÆrio por este
comitØ, numa percentagem uniforme de 35 %;
b) actividades multilaterais especificamente definidas realizadas
no âmbito do Acordo Europeu Multilateral para o Desenvolvimento da Fusªo ou por qualquer entidade jurídica estabelecida para este efeito, incluindo aquisiçıes;
3.
No caso de projectos e actividades que beneficiem de
uma contribuiçªo financeira superior à taxa anual de base
referida no segundo parÆgrafo do n.o 1, todas as entidades
jurídicas referidas nas alíneas a) a e) do artigo 29.o tŒm o
direito de participar nas experiŒncias realizadas no equipamento em causa.
4.
A contribuiçªo financeira da Comunidade para as actividades realizadas no quadro de um acordo de cooperaçªo internacional referido na alínea f) do artigo 29.o Ø definida no
acordo em causa ou por qualquer entidade jurídica estabelecida
pelo mesmo.
A Comunidade, em conjunto com entidades jurídicas associadas
ao programa, pode criar qualquer entidade jurídica adequada
para gerir a sua participaçªo e contribuiçªo financeira para um
acordo desse tipo.
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ANEXO
ACTIVIDADES DE IDTF E CONTRIBUI˙ˆO FINANCEIRA DA COMUNIDADE POR TIPO DE INSTRUMENTO
Tipo de instrumento

Redes de excelŒncia

Contribuiçªo comunitÆria (1)

Actividades de IDT

 Domínios temÆticos prioritÆrios
 Outras actividades no domínio
da segurança nuclear (2)

Projectos integrados

 Domínios temÆticos prioritÆrios
 Outras actividades no domínio
da segurança nuclear (2)

Projectos específicos orientados em
matØria de investigaçªo ou de formaçªo

Acçıes de promoçªo dos recursos
humanos e da mobilidade

 Domínios
rios (2)

temÆticos

prioritÆ-

 Domínios
rios (2)

temÆticos

prioritÆ-

 Domínios
rios (2)

temÆticos

prioritÆ-

 Outras actividades no domínio
da segurança nuclear
Acçıes de coordenaçªo

Subvençªo para o orçamento atØ 50 %
do orçamento (4) (5)

Subvençªo para o orçamento atØ 50 %
do orçamento (4) (5)

 Outras actividades no domínio
da segurança nuclear

 Outras actividades no domínio
da segurança nuclear
Iniciativas integradas relacionadas
com infra-estruturas

Subvençªo para a integraçªo: regra geral, atØ 25 % do valor das capacidades
e dos recursos que os participantes se
propıem integrar (3)

 Domínios
rios (2)

temÆticos

prioritÆ-

Subvençªo para o orçamento atØ
100 % do orçamento (4), eventualmente
sob a forma de um montante fixo

Subvençªo para o orçamento em
funçªo da natureza das actividades, de
50 a 100 % do orçamento (4) (5) (6)

Subvençªo para o orçamento atØ
100 % do orçamento (4)

 Outras actividades no domínio
da segurança nuclear
Acçıes de apoio específico

 Domínios
rios (2)

temÆticos

prioritÆ-

 Outras actividades no domínio
da segurança nuclear

Subvençªo para o orçamento atØ
100 % do orçamento (4), eventualmente
sob a forma de um montante fixo

(1) A contribuiçªo financeira da Comunidade refere-se a um orçamento composto por despesas adicionais às suportadas pelos participantes, excepto para as propostas previstas no n.o 2, alínea b), do artigo 17.o, em que cobre um preço de compra, ou quando assume
a forma de um montante fixo prØ-definido pela Comissªo.
A Comunidade pode dar um apoio a 100 %. Assim, no caso particular das acçıes de coordenaçªo, a contribuiçªo comunitÆria cobre
atØ 100 % do orçamento necessÆrio à coordenaçªo de actividades cujo financiamento Ø assegurado pelos próprios participantes.
(2) Em casos devidamente justificados.
(3) Esta taxa varia em funçªo dos domínios e Ø fixada no programa de trabalho. A contribuiçªo da Comunidade cobre de maneira
adicional as despesas do programa comum de actividades.
(4) O contrato-modelo definirÆ as condiçıes em que determinadas entidades jurídicas, em especial as entidades pœblicas, serªo financiadas
atØ 100 % dos seus custos marginais.
(5) As taxas de intervençªo poderªo ser ajustadas em conformidade com as regras que regem o enquadramento comunitÆrio dos auxílios
estatais à investigaçªo e desenvolvimento segundo se trate de actividades de investigaçªo ou de demonstraçªo ou em funçªo das
outras actividades desenvolvidas como a formaçªo dos investigadores ou a gestªo do consórcio.
(6) As actividades de uma iniciativa integrada relacionada com infra-estruturas devem, obrigatoriamente, incluir uma actividade de
ligaçªo em rede (acçªo de coordenaçªo: atØ 100 % do orçamento) e, pelo menos, uma destas outras actividades: actividades de
investigaçªo (atØ 50 % do orçamento) ou actividades de serviços específicos (por exemplo, acesso transnacional às infra-estruturas de
investigaçªo: atØ 100 % do orçamento).
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Proposta de regulamento do Conselho relativo à suspensªo temporÆria dos direitos autónomos da
Pauta Aduaneira Comum aquando da importaçªo de determinados produtos industriais e à
abertura e modo de gestªo de contingentes pautais comunitÆrios autónomos aquando da importaçªo de determinados produtos da pesca para as Ilhas CanÆrias
(2002/C 75 E/24)
COM(2001) 731 final  2001/0289(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 6 de Dezembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 299.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,

(3) Desde a introduçªo de medidas específicas para as Ilhas
CanÆrias, em 1991, a situaçªo económica da regiªo melhorou significativamente. O rendimento mØdio dos trabalhadores e assalariados jÆ quase alcançou as mØdias correspondentes verificadas em Espanha. O desemprego decaiu para níveis correspondentes à mØdia espanhola (cerca
de 12 %) e a discrepância existente entre o nível de vida
dos habitantes das Ilhas e da Espanha continental quase
desapareceu. Esta evoluçªo deveu-se essencialmente à expansªo considerÆvel do sector do turismo e do comØrcio
com este relacionado, bem como aos melhoramentos no
sector agrícola.

Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Considerando o seguinte:
(1) Em Outubro e Novembro de 2000, as autoridades espanholas solicitaram a manutençªo, por um novo período
de dez anos, das medidas da Pauta Aduaneira Comum
relativas às Ilhas CanÆrias introduzidas pela primeira vez
pelo Regulamento (CEE) n.o 1911/91 do Conselho, relativo
à aplicaçªo do direito comunitÆrio às Ilhas CanÆrias (1),
que caduca em 31 de Dezembro de 2001, tendo apresentado documentaçªo em apoio do seu pedido. No entanto,
o tempo disponível para analisar a documentaçªo revelou-se insuficiente para permitir chegar a uma conclusªo
definitiva sobre se ainda se justificava a manutençªo das
medidas durante o período solicitado.
(2) O período de aplicaçªo das medidas pautais foi, por conseguinte, prorrogado por um ano pelos Regulamentos
(CE) n.o 1105/2001 do Conselho, que altera o Regulamento (CEE) n.o 1911/91 sobre a aplicaçªo do direito
comunitÆrio às Ilhas CanÆrias (2) e n.o 1106/2001, que
prorroga o prazo de aplicaçªo do Regulamento (CEE)
n.o 3621/92, relativo à suspensªo temporÆria dos direitos
autónomos da Pauta Aduaneira Comum na importaçªo de
certos produtos da pesca nas Ilhas CanÆrias e o Regulamento (CE) n.o 527/96 relativo à suspensªo temporÆria
dos direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum e à
introduçªo progressiva dos direitos da Pauta Aduaneira
Comum na importaçªo de certos produtos industriais
nas Ilhas CanÆrias (3).
(1) JO L 171 de 29.6.1991, p. 1.
(2) JO L 151 de 7.6.2001, p. 1.
(3) JO L 151 de 7.6.2001, p. 3.

(4) Paralelamente, contudo, verificou-se que o ritmo de desenvolvimento do sector industrial foi significativamente
inferior ao dos outros dois sectores, e que este sector se
arrisca a ficar para trÆs. O contributo deste sector para o
PNB das Ilhas CanÆrias decresceu ao longo dos dois œltimos anos para menos de 6 % do PNB local. Os motivos
deste decrØscimo serªo explicados mais adiante. Uma nova
diminuiçªo neste sector económico poderÆ tornar a situaçªo económica global mais vulnerÆvel, tendo em conta
uma certa instabilidade do turismo internacional, do qual
as Ilhas tŒm vindo a tornar-se cada vez mais dependentes.

(5) AtØ ao momento, a produçªo industrial das CanÆrias destina-se essencialmente ao mercado local. Nªo obstante a
sua proximidade geogrÆfica em relaçªo ao continente africano, o sector industrial das CanÆrias defronta-se com
enormes dificuldades para encontrar clientes para os
seus produtos fora das Ilhas, essencialmente devido à falta
de meios de transporte e ao elevado nível dos custos de
transporte para a aquisiçªo e distribuiçªo de mercadorias.
Esta situaçªo tem um impacto negativo sobre os custos de
produçªo de produtos acabados, que chegam a ser 12 %
superiores aos custos de produçªo de empresas semelhantes na Espanha continental, consoante o tipo de produto.
AlØm disso, o aumento dos preços da energia e o seu
impacto sobre os custos de transporte em todo o mundo
nos œltimos dois anos contribuiu certamente para uma
nova deterioraçªo da situaçªo concorrencial do sector industrial das Ilhas CanÆrias.

Paralelamente, as vantagens resultantes da suspensªo de
direitos aduaneiros autónomos introduzida em 1991 a
fim de apoiar o desenvolvimento deste sector sofreram
uma reduçªo contínua, que afectou gravemente a competitividade das indœstrias locais em relaçªo aos seus concorrentes estabelecidos na Espanha continental e no resto
da Comunidade.

C 75 E/344

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(6) Os dois aspectos contribuíram para a estagnaçªo do desenvolvimento industrial, situaçªo que colocou o sector à
margem da evoluçªo económica geral das Ilhas CanÆrias.
(7) Tendo em conta o desenvolvimento social e económico
das Ilhas CanÆrias desde 1991 nªo se revela adequado
eliminar gradualmente atØ ao final de 2001 as actuais
medidas pautais autónomas. A eliminaçªo de tais medidas
teria um efeito inflacionista imediato sobre o mercado
local e poderia contribuir para eliminar praticamente a
base industrial jÆ muito reduzida das Ilhas. Considera-se,
portanto, necessÆrio reestruturar as medidas pautais tendo
em conta:
 a evoluçªo da situaçªo social e económica das populaçıes insulares,
 a situaçªo concorrencial difícil das indœstrias locais,
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(12) Tal como acima demonstrado, o sector industrial enfrenta
presentemente o risco de passar para segundo plano, e Ø
cada vez mais remota a possibilidade de este sector realizar economias de escala atravØs da venda dos seus produtos fora das Ilhas. Para que este sector possa restabelecer e melhorar a sua competitividade, Ø necessÆrio criar
um quadro de medidas que proporcione uma perspectiva
de longo prazo aos investidores e permita aos operadores
económicos alcançar um nível de actividade industrial e
comercial suficiente para que as empresas de transporte
ofereçam melhores serviços a preços razoÆveis.

(13) Afigura-se, pois, conveniente suspender totalmente os direitos da Pauta Aduaneira Comum para
 bens de equipamento,

 matØrias-primas e peças e componentes para manutençªo e transformaçªo industrial

 as alteraçıes nas taxas dos direitos da Pauta Aduaneira
Comum resultantes do Uruguay Round.
utilizados pelas empresas das Ilhas CanÆrias, durante um
período de dez anos com início em 1 de Janeiro de 2002.
(8) Por conseguinte, convØm tratar de forma diferenciada os
produtos de consumo final, bens de equipamento, matØrias-primas, peças e componentes para manutençªo e
transformaçªo industrial. Os produtos sujeitos a direitos
da Pauta Aduaneira Comum inferiores a 2 % sªo excluídos
do benefício das suspensıes uma vez que as consequŒncias económicas associadas à suspensªo sªo consideradas
negligenciÆveis. AlØm disso, os produtos sujeitos ao imposto local «Arbitrio sobre los Importaciones y Entregas
de Mercancías en las islas Canarias» (AIEM) sªo igualmente
excluídos do benefício da suspensªo pautal, pois seria
contrÆrio ao princípio do Mercado Único substituir os
direitos aduaneiros comunitÆrios por imposiçıes locais.
(9) As importaçıes de bens de consumo final beneficiaram
em 2000 e 2001 de uma vantagem mØdia, em termos de
direitos, de 4,5 %. Considerando que a situaçªo económica
e social das populaçıes insulares melhorou significativamente desde 1991 e que existem outras regiıes na Comunidade cuja situaçªo económica Ø consideravelmente mais
difícil e nªo beneficiam de vantagens similares, seria adequado eliminar progressivamente as suspensıes para os
bens de consumo final.
(10) Todavia, a fim de evitar as consequŒncias inflacionistas no
mercado das CanÆrias, tais medidas deverªo ser eliminadas
progressivamente, ao longo de um período de cinco anos.
(11) Para evitar um desvio do comØrcio de bens de consumo
final, as suspensıes deverªo apenas aplicar-se aos produtos descarregados de uma embarcaçªo ou de um aviªo no
momento em que Ø apresentada uma declaraçªo aduaneira
de introduçªo em livre prÆtica às autoridades aduaneiras
espanholas das Ilhas CanÆrias e que abandonam a zona
aduaneira após a sua introduçªo em livre prÆtica. AlØm
disso, Ø necessÆrio prever disposiçıes específicas para a
importaçªo de automóveis.

(14) As suspensıes estarªo subordinadas à utilizaçªo final dos
produtos em conformidade com a legislaçªo aduaneira em
vigor.

(15) A situaçªo geogrÆfica excepcional das Ilhas CanÆrias em
relaçªo às fontes de abastecimento de produtos da pesca
essenciais para o consumo interno implica custos adicionais para este sector. Esta deficiŒncia natural poderÆ ser
remediada, nomeadamente, pela suspensªo temporÆria dos
direitos aduaneiros aquando da importaçªo dos produtos
em causa de países terceiros, no âmbito de contingentes
pautais comunitÆrios de volume adequado.
(16) As autoridades espanholas competentes apresentaram um
relatório sobre o funcionamento do regime de suspensªo
pautal ao abrigo do Regulamento (CEE) n.o 3621/92 do
Conselho, tendo a Comissªo analisado os efeitos das medidas adoptadas sobre as importaçıes de determinados
produtos da pesca para as Ilhas CanÆrias.

(17) A Comissªo considera que a abertura de dois contingentes
pautais para determinados produtos da pesca se justifica
dado que permitiriam satisfazer as necessidades do mercado interno das Ilhas CanÆrias, garantindo, simultaneamente, que os fluxos de importaçıes com direitos reduzidos destinadas à Comunidade continuariam previsíveis e
claramente identificÆveis.

(18) A fim de evitar afectar directamente o funcionamento do
mercado interno seria necessÆrio adoptar medidas para
assegurar que os produtos da pesca em relaçªo aos quais
se solicita a suspensªo se destinem exclusivamente ao
mercado interno das Ilhas CanÆrias.
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(19) O Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissªo, de 2 de
Julho de 1993, que fixa determinadas disposiçıes de aplicaçªo do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 que estabelece o
Código Aduaneiro ComunitÆrio (1) codificou as regras de
gestªo dos contingentes pautais que se prevŒ sejam utilizados segundo a ordem cronológica das datas das declaraçıes aduaneiras.
(20) ConvØm adoptar medidas para permitir à Comissªo receber regularmente informaçıes sobre as importaçıes em
questªo e, se for caso disso, adoptar, após parecer do
ComitØ do Código Aduaneiro, disposiçıes temporÆrias
com vista a impedir qualquer movimento especulativo
de desvio do comØrcio atØ as instituiçıes comunitÆrias
adoptarem uma soluçªo definitiva.
(21) As alteraçıes introduzidas na Nomenclatura Combinada
nªo implicam normalmente alteraçıes substanciais da natureza das medidas. Num intuito de simplificaçªo, convØm, pois autorizar à Comissªo, após parecer do ComitØ
do Código Aduaneiro, a proceder às alteraçıes e adaptaçıes tØcnicas necessÆrias dos anexos do presente regulamento, nomeadamente, à publicaçªo de uma versªo consolidada,
APROVOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2006,
sªo suspensos os direitos da Pauta Aduaneira Comum aplicÆveis às importaçıes para as Ilhas CanÆrias dos produtos de
consumo final enumerados na Secçªo A do Anexo I, em conformidade com os níveis e com o calendÆrio que figura na
referida Secçªo.
2.
Entre Janeiro de 2002 e Dezembro de 2006, sªo suspensos os direitos da Pauta Aduaneira Comum aplicÆveis às importaçıes para as Ilhas CanÆrias dos produtos de consumo final
enumerados na Secçªo B do Anexo I, em conformidade com os
níveis e com o calendÆrio que figura nesta Secçªo, atØ aos
montantes indicados.
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mum aplicÆveis às importaçıes para as Ilhas CanÆrias dos bens
de equipamento para utilizaçªo comercial e industrial enumerados no Anexo II. Estes produtos serªo utilizados durante um
período mínimo de 24 meses após a sua introduçªo em livre
prÆtica por agentes económicos estabelecidos nas Ilhas CanÆrias.
5.
Entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2011,
serªo totalmente suspensos os direitos da Pauta Aduaneira Comum aplicÆveis às importaçıes para as Ilhas CanÆrias de matØrias-primas, peças e componentes utilizadas para manutençªo
e transformaçªo industrial enumeradas no Anexo III.
Artigo 2.o
1.
As autoridades competentes espanholas adoptarªo as medidas necessÆrias para garantir a observância do disposto no
artigo 1.o. Informarªo a Comissªo, atØ 1 de Julho de 2002, das
medidas aplicadas.
2.
O benefício da suspensªo dos direitos referido nos n.os 4
e 5 do artigo 1.o estarÆ subordinado às condiçıes de destino
final previstas nos artigos 21.o e 82.o do Regulamento (CEE)
n.o 2913/92 do Conselho (2) e aos controlos previstos nas disposiçıes comunitÆrias de aplicaçªo dos referidos artigos.
3.
Os contingentes pautais enumerados na Secçªo B do
Anexo I e no Anexo IV serªo geridos pela Comissªo em conformidade com os artigos 308.oA, 308.oB e 308.oC do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.
Artigo 3.o
1.
Entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2006,
serªo totalmente suspensos, em relaçªo à quantidade indicada,
os direitos da Pauta Aduaneira Comum aplicÆveis às importaçıes para as Ilhas CanÆrias dos produtos da pesca enumerados
no Anexo IV.

3.
As suspensıes aplicam-se unicamente às mercadorias descarregadas de uma embarcaçªo ou de um aviªo antes da apresentaçªo de uma declaraçªo aduaneira de introduçªo em livre
prÆtica às autoridades aduaneiras localizadas nas Ilhas CanÆrias.

2.
O benefício da suspensªo referida no n.o 1 Ø concedido
exclusivamente aos produtos destinados ao mercado interno
das CanÆrias. As suspensıes aplicam-se unicamente aos produtos da pesca descarregados de uma embarcaçªo ou de um aviªo
antes da apresentaçªo de uma declaraçªo aduaneira de introduçªo em livre prÆtica às autoridades aduaneiras localizadas
nas Ilhas CanÆrias.

Os automóveis (código NC 8703) e motocicletas (código NC
8711) importados, em relaçªo aos quais tenham sido suspensos
os direitos em conformidade com o presente regulamento devem ser registados por um período mínimo de 24 meses por
pessoas que tenham a sua residŒncia principal nas Ilhas CanÆrias, em conformidade com as regras do Código da Estrada
espanhol.

As autoridades espanholas competentes adoptarªo as disposiçıes necessÆrias para garantir a observância das medidas previstas, nomeadamente procedendo à cobrança dos direitos da
Pauta Aduaneira Comum sempre que os produtos em questªo
sejam expedidos para outras partes do território aduaneiro da
Comunidade. As autoridades competentes espanholas informarªo a Comissªo dessas medidas atØ 1 de Julho de 2002.

4.
Entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2011,
sªo totalmente suspensos os direitos da Pauta Aduaneira Co-

3.
Os volumes de base dos contingentes previstos no Anexo
IV sofrerªo um aumento anual de 2,5 %.

(1) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1.

(2) JO L 302 de 19.10.1992, com a œltima redacçªo que lhe foi dada.

C 75 E/346

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26.3.2002

Artigo 4.o

Artigo 6.o

1.
Em 1 de Março e em 1 de Outubro de cada ano, as
autoridades competentes espanholas enviarªo à Comissªo um
relatório semestral relativo às importaçıes das mercadorias que
beneficiam de suspensıes de direitos em conformidade com o
disposto no artigo 1.o. Os relatórios deverªo abranger, respectivamente, o período compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de
Junho e 1 de Julho e 31 de Dezembro. Em relaçªo a cada
produto, os relatórios deverªo indicar o código NC de 8 dígitos, o valor aduaneiro total e o peso total das importaçıes
realizadas no decurso do semestre correspondente. Os relatórios estarªo divididos em quatro partes, em conformidade com
os Anexos I, II e III do presente regulamento.

1.
Sempre que a Comissªo tenha motivos para considerar
que as suspensıes introduzidas pelo presente regulamento provocaram um desvio do comØrcio de um produto específico,
pode, após parecer do ComitØ do Código Aduaneiro, revogar
provisoriamente a suspensªo, atravØs de um regulamento da
Comissªo, por um período mÆximo de 12 meses. Os direitos
de importaçªo relativos aos produtos em relaçªo aos quais a
suspensªo tenha sido provisoriamente anulada serªo assegurados atravØs de uma garantia, e a introduçªo em livre prÆtica
dos produtos em causa nas Ilhas CanÆrias estarÆ subordinada à
constituiçªo dessa garantia.

2.
Se as autoridades espanholas pretenderem eliminar ou
acrescentar novos produtos às listas dos Anexos II e III do
presente regulamento deverªo apresentar à Comissªo, antes
de 1 de Abril de cada ano, um pedido neste sentido acompanhado de documentos justificativos satisfatórios. A Comissªo
analisarÆ o pedido com base nestes documentos e, caso o
considere aceitÆvel, proporÆ ao Conselho as alteraçıes dos
anexos correspondentes.
Artigo 5.o
1.
Antes de 1 de Junho de 2004, as autoridades competentes espanholas apresentarªo à Comissªo um relatório sobre a
aplicaçªo das medidas referidas no artigo 3.o. A Comissªo
analisarÆ o impacto das medidas adoptadas e, com base nesse
exame intercalar, proporÆ ao Conselho, se for caso disso, quaisquer alteraçıes pertinentes das quantidades a importar.

2.
Se, no decurso do período de 12 meses, o Conselho
decidir, sob proposta da Comissªo revogar definitivamente a
suspensªo, serªo definitivamente cobrados os montantes garante dos direitos.
3.
Caso nªo tenha sido aprovada uma decisªo definitiva no
período de 12 meses previsto no n.o 2, as garantias serªo
liberadas.
Artigo 7.o
Sempre que necessÆrio, a Comissªo pode, atravØs de um regulamento da Comissªo e após parecer do ComitØ do Código
Aduaneiro, proceder às alteraçıes e às adaptaçıes tØcnicas
dos Anexos I a IV do presente regulamento que se revelem
necessÆrias na sequŒncia de alteraçıes da Nomenclatura Combinada.
Artigo 8.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

2.
Antes de 1 de Junho de 2006, as autoridades competentes espanholas apresentarªo à Comissªo um relatório sobre a
execuçªo das medidas referidas no artigo 3.o após 2004. A
Comissªo reexaminarÆ o impacto das medidas adoptadas e,
com base nas suas conclusıes, apresentarÆ ao Conselho quaisquer propostas pertinentes para o período após 2006.

O presente regulamento Ø aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de
2002.
O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO I
BENS DE CONSUMO FINAL
Secçªo A
Percentagem do direito da Pauta Aduaneira Comum aplicada durante o período
Código NC (1)

4011 10 00
4011 40
4011 50 00
4202 11
4202 12 11
4202 12 19
4202 12 50
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 10
4202 19 90
4202 21 00
4202 22 10
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 10
4202 32 90
4202 39 00
4202 91
4202 92 11
4202 92 15
4202 92 19
4202 92 91
4202 92 98
4202 99 00
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
5401 10 90
5401 20 90
5508 10 90
5508 20 90
5511
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91

De 1.1. a 31.12.2002

De 1.1.2003 a
31.12.2004

De 1.1.2005 a
31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

A partir de 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Percentagem do direito da Pauta Aduaneira Comum aplicada durante o período
De 1.1. a 31.12.2002

De 1.1.2003 a
31.12.2004

De 1.1.2005 a
31.12.2006

A partir de 1.1.2007

6107 92 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6107 99 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 21 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 22 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 29 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 31

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 32

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 39 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 92 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6109

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 90 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 12 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 20 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6114

35 %

60 %

80 %

100 %

Código NC (1)

6115

35 %

60 %

80 %

100 %

6116

35 %

60 %

80 %

100 %

6117

35 %

60 %

80 %

100 %

6201

35 %

60 %

80 %

100 %
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Percentagem do direito da Pauta Aduaneira Comum aplicada durante o período
Código NC (1)

6202
6203
6204
6205
6206
6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91
6207 92 00
6207 99 00
6208 11 00
6208 19
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91
6208 92 00
6208 99 00
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216 00 00
6217 10 00
6301 10 00
6301 20 10
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90
6301 90 10
6301 90 90
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6303 91 00
6303 92 10
6303 92 90
6303 99 10
6303 99 90
6304
6306
6307 10 10
6307 10 30
6307 10 90
6307 20 00
6307 90 10

De 1.1. a 31.12.2002

De 1.1.2003 a
31.12.2004

De 1.1.2005 a
31.12.2006

A partir de 1.1.2007

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

C 75 E/350

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26.3.2002

Percentagem do direito da Pauta Aduaneira Comum aplicada durante o período
Código NC (1)

6307 90 91
6307 90 99
6308 00 00
6401
6402
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 51
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404
6405 10
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
8418 21 51
8418 21 91
8418 22 00
8418 29 00
8418 30 91
8418 40 91
8422 11 00
8450 11 11
8450 11 19
8469 30 00
8703
8711 10 00
8711 20

De 1.1. a 31.12.2002

De 1.1.2003 a
31.12.2004

De 1.1.2005 a
31.12.2006

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
35 %
60 %
60 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %

A partir de 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 75 E/351

Percentagem do direito da Pauta Aduaneira Comum aplicada durante o período
Código NC (1)

8711 30
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 00
8712 00
9001
9002 11 00
9002 19 00
9002 20 00
9003
9004
9005
9010 60 00
9103
9105 11 00
9105 19 00
9105 21 00
9105 29 00
9105 91 00
9105 99
9501 00
9502 10
9503 30 30
9503 41 00
9503 60 90
9503 70 00
9503 80 10
9503 90 32
9503 90 34
9503 90 51
9505 10 90
9505 90 00
9506 11
9506 12 00
9506 19 00
9506 21 00
9506 29 00
9506 31 00
9506 32 00
9506 39
9506 40
9506 51 00
9506 59 00
9506 61 00
9506 62
9506 69 90
9506 70 30
9506 70 90
9506 91 10
9506 99 90
9507 90 00

De 1.1. a 31.12.2002

De 1.1.2003 a
31.12.2004

De 1.1.2005 a
31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

A partir de 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) Códigos NC aplicÆveis em 1 de Janeiro de 2002, adoptados pelo Regulamento (CE) n.o . . ./2001 da Comissªo, de . . . Outubro de
2001, que altera o Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à Pauta
Aduaneira Comum (JO L . . . de . . . 2001).

C 75 E/352

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26.3.2002

Secçªo B

Percentagem do direito da Pauta Aduaneira Comum aplicada
durante o período
N.o de ordem

09.2653

09.2654

Código NC (1)

De 1.1. a
31.12.2002

De 1.1.2003 a
31.12.2004

De 1.1.2005 a
31.12.2006

8518 10 80

60 %

80 %

100 %

8518 21 90

60 %

80 %

100 %

8518 22 90

60 %

80 %

100 %

8518 29 80

60 %

80 %

100 %

8518 30 80

60 %

80 %

100 %

8518 40 91

60 %

80 %

100 %

8518 40 99

60 %

80 %

100 %

8518 50 90

60 %

80 %

100 %

8519 21 00

60 %

80 %

100 %

8519 29 00

60 %

80 %

100 %

8519 31 00

60 %

80 %

100 %

8519 39 00

60 %

80 %

100 %

8519 40 00

60 %

80 %

100 %

8519 93 31

60 %

80 %

100 %

8519 93 39

60 %

80 %

100 %

8519 93 81

60 %

80 %

100 %

8519 93 89

60 %

80 %

100 %

8519 99 12

60 %

80 %

100 %

8519 99 18

60 %

80 %

100 %

8519 99 90

60 %

80 %

100 %

8520 32 19

60 %

80 %

100 %

8520 32 50

60 %

80 %

100 %

8520 32 91

60 %

80 %

100 %

8520 32 99

60 %

80 %

100 %

8520 33 19

60 %

80 %

100 %

8520 33 90

60 %

80 %

100 %

8520 39 10

60 %

80 %

100 %

8520 39 90

60 %

80 %

100 %

8520 90 90

60 %

80 %

100 %

8521 10 30

60 %

80 %

100 %

8521 90 00

60 %

80 %

100 %

8522 10 00

80 %

80 %

100 %

8524 10 00

60 %

80 %

100 %

8524 32

60 %

80 %

100 %

8524 39 20

60 %

80 %

100 %

8524 39 80

60 %

80 %

100 %

8524 51 00

60 %

80 %

100 %

8524 52 00

60 %

80 %

100 %

A partir de
1.1.2007

Volume do
contingente
(Valor
1 000 EUR)

4 000

8525 40 19

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 91

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 99

35 %

60 %

80 %

100 %

10 000

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 75 E/353

Percentagem do direito da Pauta Aduaneira Comum aplicada
durante o período
De 1.1. a
31.12.2002

De 1.1.2003 a
31.12.2004

De 1.1.2005 a
31.12.2006

8526 92 90
8527 12 10
8527 12 90
8527 13 10
8527 13 91
8527 13 99
8527 21 20
8527 21 52
8527 21 59
8527 21 70
8527 21 92
8527 21 98
8527 29 00
8527 31 11
8527 31 19
8527 31 91
8527 31 93
8527 31 98
8527 32 90
8527 39
8527 90 98
8528 12
8528 13 00
8528 21
8528 22 00
8528 30 20
8528 30 90
8529 10 20
8529 10 31
8529 10 39
8529 10 40
8529 10 45

80 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

09.2656

9006 40 00
9006 51 00
9006 52 00
9006 53
9006 61 00
9006 62 00
9006 69 00
9006 99 00
9007 11 00
9008 10 00

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
80 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

09.2657

9101
9102
9113 10 10
9113 10 90
9113 20 00
9113 90 10
9113 90 30
9113 90 90

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

09.2655

A partir de
1.1.2007

Volume do
contingente
(Valor
1 000 EUR)

Código NC (1)

N.o de ordem

5 000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) Códigos NC aplicÆveis em 1 de Janeiro de 2002, adoptados pelo Regulamento (CE) n.o . . ./2001 da Comissªo, de . . . Outubro de
2001, que altera o Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à Pauta
Aduaneira Comum (JO L . . . de . . . 2001).

C 75 E/354

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26.3.2002

ANEXO II
BENS DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZA˙ˆO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Código NC (1)

4011 20
4011 30 90
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
4203 29 10
5608
6403 30 00
6403 40 00
8415 10 10
8415 10 90
8415 20 00
8415 81 90
8415 82 80
8415 83 90
8415 90 90
8418 30 99
8418 40 99
8418 50
8418 61 90
8418 69
8418 91
8418 99
8427
8431 20 00
8450 11 90
8450 12 00
8450 19 00
8450 20 00
8450 90 00
8469 12 00
8469 20 00

Código NC

8472 10 00
8472 20 00
8472 30 00
8472 90 10
8472 90 80
8473 10 19
8473 40 11
8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 20 90
8501 31 90
8501 32 91
8501 32 99
8501 33 90
8501 34 50
8501 34 91
8501 34 99
8501 40 91
8501 40 99
8501 51 90
8501 52 91
8501 52 93
8501 52 99
8501 53 50
8501 53 92
8501 53 94
8501 53 99
8501 61 91
8501 61 99
8501 62 90
8501 63 90
8501 64 00
8518 40 30
8518 90 00
8519 10 00

Código NC

8520 10 00
8521 10 80
8522 90 59
8522 90 98
8523 30 00
8524 53 00
8524 60 00
8524 99 90
8525 10 80
8525 30 10
8525 30 90
8526 10 90
8526 91 90
8701 10 00
8701 20
8701 90 90
8702 10 11
8702 10 19
8702 10 91
8702 10 99
8702 90 11
8702 90 19
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
8704 21 31
8704 21 39
8704 21 91
8704 21 99
8704 22
8704 23
8704 31 31
8704 31 39
8704 31 91
8704 31 99
8704 32
8704 90 00

Código NC

8705
9006 10 90
9006 20 00
9006 30 00
9006 59 00
9007 19 00
9007 20 00
9008 20 00
9008 30 00
9008 40 00
9009 12 00
9009 22 00
9009 30 00
9010 10 00
9010 50 90
9011 10 90
9011 20 90
9011 80 00
9011 90 90
9012 10 90
9012 90 90
9030 10 90
9030 20 90
9030 31 90
9030 39 30
9030 39 91
9030 39 99
9106
9107 00 00
9207 10
9207 90
9506 91 90
9507 10 00
9507 20 90
9507 30 00

(1) Códigos NC aplicÆveis em 1 de Janeiro de 2002, adoptados pelo Regulamento (CE) n.o . . ./2001 da Comissªo, de . . . Outubro de
2001, que altera o Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à Pauta
Aduaneira Comum (JO L . . . de . . . 2001).

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 75 E/355

ANEXO III
MATÉRIAS-PRIMAS, PE˙AS E COMPONENTES PARA MANUTEN˙ˆO E TRANSFORMA˙ˆO INDUSTRIAL
Código NC (1)

3901
3904 10 00
4407 24 15
4407 24 30
4407 25 10
4407 25 30
4407 25 50
4407 26 10
4407 26 30
4407 26 50
4407 29 05
4407 29 20
4407 29 30
4407 29 50
4407 29 83
4407 29 85
4407 99 50
4410
4412 13 10
4412 13 90
4412 14 00
4412 19 00
4412 22 10
4412 22 91
4412 22 99
4412 23 00
4412 29
4412 92 10
4412 92 91
4412 92 99
4412 93 00
4412 99 20
4412 99 80
4803 00
4804
4805 30 90
4805 91 99
4810 13 11
4810 13 91
4810 14 11
4810 14 91
4810 19 10
4810 22 10
4810 22 91
4810 29

Código NC

4810 31 00
4810 32 10
4810 32 90
4810 92
4810 99 10
4810 99 90
5108
5110 00 00
5111 11 11
5111 11 19
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
5205
5208
5209
5210
5212
5401 10 11
5401 10 19
5401 20 10

Código NC

5402
5403
5404 10
5404 90
5407
5408
5501
5502
5503
5504
5505 10
5505 20
5506
5507 00 00
5508 10 11
5508 10 19
5508 20 10
5509
5510
5512
5513
5514
5515
5516
6001
6002 40 00
6002 90 00
6217 90 00
6305 10 10
6305 10 90
6305 20 00
6305 32 11
6305 32 81
6305 32 89
6305 32 90
6305 33 10
6305 33 91
6305 33 99
6305 39 00
6305 90 00
6309 00 00
6406
7601
8529 10 70

Código NC

8529 10 90
8529 90 51
8529 90 59
8529 90 72
8529 90 81
8529 90 88
8706 00 11
8706 00 19
8706 00 91
8706 00 99
8707
8708
8714 11 00
8714 19 00
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95 00
8714 96
8714 99
9002 90 90
9006 91 90
9007 91 00
9007 92 00
9008 90 00
9010 90 90
9104 00 90
9108 11 00
9108 12 00
9108 19 00
9108 20 00
9108 99 90
9109 11 00
9109 19 90
9109 90 90
9110 11 10
9110 11 90
9110 12 00
9110 19 00
9110 90 00
9111
9112
9114

(1) Códigos NC aplicÆveis em 1 de Janeiro de 2002, adoptados pelo Regulamento (CE) n.o . . ./2001 da Comissªo, de . . . Outubro de
2001, que altera o Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à Pauta
Aduaneira Comum (JO L . . . de . . . 2001).

C 75 E/356

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26.3.2002

ANEXO IV
PRODUTOS DA PESCA
N.o de ordem

09.2997

09.2651

Código NC

Designaçªo

0303

Peixes, congelados, excepto os filetes de peixes ou outra
carne de peixes da posiçªo 0304

0304

Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados

0306

CrustÆceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustÆceos com casca, cozidos em Ægua ou vapor, mesmo
refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustÆceos, próprios
para a alimentaçªo humana

0307

Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquÆticos, excepto crustÆceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou
em salmoura; farinhas, pó e pellets de invertebrados
aquÆticos, excepto crustÆceos, próprios para a alimentaçªo humana

Volume do
contingente
(toneladas)

Direito do
contingente
(%)

20 000

0

20 000

0

26.3.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 75 E/357

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 96/82/CE do
Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias
perigosas
(2002/C 75 E/25)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 624 final  2001/0257(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 10 de Dezembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 175.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico 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 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de
1991, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (1) tem por
objectivo a prevençªo de acidentes graves que envolvem
substâncias perigosas e a limitaçªo das suas consequŒncias
para o homem e o ambiente, tendo em vista assegurar, de
maneira coerente e eficaz, níveis de protecçªo elevados em
toda a Comunidade.

(4) O acidente com artigos pirotØcnicos, ocorrido em Enschede, nos Países Baixos, em Maio de 2000, demonstrou
o potencial de perigo grave do armazenamento e fabrico de
substâncias pirotØcnicas. Por conseguinte, a definiçªo dessas
substâncias na Directiva 96/82/CE deverÆ ser esclarecida e
simplificada.
(5) Os estudos realizados pela Comissªo em estreita cooperaçªo com os Estados-Membros apoiam o alargamento
da lista dos carcinogØneos com quantidades de limiar adequadas, bem como a reduçªo significativa das quantidades
de limiar fixadas para as substâncias perigosas para o ambiente inscritas na Directiva 96/82/CE.
(6) Simultaneamente, convØm esclarecer e corrigir novamente
certas passagens da Directiva 96/82/CE.
(7) Por conseguinte, a Directiva 96/82/CE deve ser alterada.
(8) As medidas previstas na presente directiva foram objecto de
um processo de consultas pœblicas que envolveu as partes
interessadas,
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

(2) À luz dos acidentes industriais recentes e na sequŒncia de
estudos sobre carcinogØneos e substâncias perigosas para o
ambiente realizados pela Comissªo a pedido do Conselho, Ø
necessÆrio alargar o âmbito de aplicaçªo da Directiva
96/82/CE.
(3) O derrame de cianetos que poluiu o Danœbio na sequŒncia
do acidente ocorrido em Baia Mare, na RomØnia, em Janeiro de 2000, demonstrou que determinadas actividades
de armazenamento e processamento no sector mineiro podem ter consequŒncias muito graves. Consequentemente, as
comunicaçıes da Comissªo sobre a segurança da actividade
mineira (2) e sobre o sexto programa de acçªo da Comunidade Europeia em matØria de ambiente (3) salientaram a
necessidade de alargar o âmbito de aplicaçªo da Directiva
96/82/CE. Na sua resoluçªo de 5 de Julho de 2001, sobre a
comunicaçªo da Comissªo relativa à segurança da actividade mineira, o Parlamento Europeu tambØm acolheu favoravelmente o alargamento do âmbito de aplicaçªo da
referida directiva de forma a cobrir os riscos decorrentes
das actividades de armazenamento e processamento no
sector mineiro.
(1) JO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
(2) COM(2000) 664 final.
(3) COM(2001) 31 final.

Artigo 1.o
A Directiva 96/82/CE Ø alterada da seguinte forma:
1. As alíneas e) e f) e do artigo 4.o sªo substituídas pelo
seguinte:
«e) a exploraçªo (prospecçªo, extracçªo e processamento) de
minerais em minas e pedreiras, com excepçªo das operaçıes de processamento químico e tØrmico e da armazenagem com aquelas relacionada, que envolvem substâncias perigosas, tal como definidas no Anexo I da
presente directiva; os perigos relacionados com a prospecçªo e exploraçªo offshore de minerais;
f) as descargas de resíduos, à excepçªo das instalaçıes de
eliminaçªo de rejeitos que contŒm substâncias perigosas,
tal como definidas no Anexo I da presente directiva, e
utilizadas em associaçªo com o processamento químico
e tØrmico de minerais.»
2. O Anexo I Ø alterado tal como estabelecido no anexo da
presente directiva.
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Artigo 2.o
1.
Os Estados-Membros porªo em vigor as disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas necessÆrias para dar
cumprimento à presente directiva, o mais tardar (12 meses
após a sua entrada em vigor). Desse facto informarªo imediatamente a Comissªo.

26.3.2002

2.
Os Estados-Membros comunicarªo à Comissªo as principais disposiçıes do direito interno que adoptarem no domínio
abrangido pela presente directiva.

Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia a
contar da data da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Quando os Estados-Membros adoptarem essas disposiçıes, estas devem incluir uma referŒncia à presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referŒncia na publicaçªo oficial. As modalidades da referŒncia serªo estabelecidas pelos Estados-Membros.

Artigo 4.o
Os Estados-Membros sªo os destinatÆrios da presente directiva.

ANEXO
O Anexo I da Directiva 96/82/CE Ø alterado da seguinte forma:
1. Na Introduçªo, Ø acrescentado o seguinte ponto 6:
«6. Para efeitos da presente directiva, entende-se por gÆs uma substância completamente gasosa a 20 °C e a uma
pressªo normal de 101,3 kPa.»
2. Na Parte 1, a entrada que começa com «Os seguintes CARCINOGÉNEOS» Ø substituída por:
«Os seguintes CARCINOGÉNEOS em concentraçıes superiores a
5 %:
4-Aminobifenilo e/ou os seus sais, fenilclorofórmio, benzidina
e/ou os seus sais, Øter bis(clorometílico), Øter metilclorometílico,
1,2-dibromoetano, sulfato de dietilo, sulfato de dimetilo, cloreto
de dimetilcarbamilo, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetil-hidrazina, dimetilnitrosamina, hexametilfosforamida, hidrazina,
2-naftilamina e/ou os seus sais, 4-nitrobifenilo, e 1,3 propanossultona

0,5

2»

3. Na Parte 1, a entrada «Gasolina de automóveis e outras gasolinas minerais» Ø substituída por:
«Produtos petrolíferos:
a) gasolinas e naftas,
b) querosenes (incluindo o combustível para motores de reacçªo),

2 500

25 000

c) gasóleos (incluindo combustíveis para motores a diesel, fuelóleos
domØsticos e gasóleos de mistura).»
4. Na Parte 2, as entradas 4 «EXPLOSIVAS» e 5 «EXPLOSIVAS» sªo substituídas pelo seguinte:
«4. EXPLOSIVAS (ver Nota 2)
caso a substância ou preparaçªo seja abrangida pela divisªo 1.4

50

200

5. EXPLOSIVAS (ver Nota 2)
caso a substância ou preparaçªo seja abrangida por alguma das
seguintes divisıes ou frases indicadoras de risco: 1.1, 1.2, 1,3,
1,5, 1.6, R2, R3

10

50»
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5. Na Parte 2, a entrada 9 «SUBST´NCIAS PERIGOSAS PARA O AMBIENTE», Ø substituída por:
«9. SUBST´NCIAS PERIGOSAS PARA O AMBIENTE, em combinaçªo com as seguintes frases indicadoras de risco:
i) R50: Muito tóxico para os organismos aquÆticos (incluindo
R50/53).

100

200

ii) R51/53: Tóxico para organismos aquÆticos, e Pode causar
efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquÆtico.

200

500»

6. Nas Notas da Parte 2, a Nota 1 Ø substituída por:
«1. As substâncias e preparaçıes sªo classificadas de acordo com as seguintes directivas e as respectivas adaptaçıes
ao progresso tØcnico actualmente em vigor:
 Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximaçªo das disposiçıes
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à classificaçªo, embalagem
e rotulagem das substâncias perigosas (1);
 Directiva 1999/45/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999, relativa à aproximaçªo das disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à
classificaçªo, embalagem e rotulagem das preparaçıes perigosas (2);
 Directiva 94/55/CEE do Conselho, de 21 de Novembro de 1994, relativa à aproximaçªo relativa das
legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviÆrio de mercadorias perigosas (3) (sistema
de classificaçªo ONU/ADR).
No caso das substâncias e preparaçıes que nªo sªo classificadas como perigosas por uma das directivas acima
mencionadas mas que, todavia, estªo presentes ou sªo susceptíveis de estar presentes num estabelecimento e
que possuem ou sªo susceptíveis de possuir, nas condiçıes em que se encontra o estabelecimento, propriedades
equivalentes em termos de potencial de acidente grave, os procedimentos de classificaçªo provisória serªo
aplicados em conformidade com o artigo aplicÆvel da directiva pertinente.
No caso de substâncias e preparaçıes cujas propriedades dªo origem a uma classificaçªo mœltipla, aplicar-se-ªo
os limites inferiores para efeitos da presente directiva. Todavia, para efeitos de aplicaçªo da regra da adiçªo
prevista na Nota 4 das presentes notas, o limiar utilizado serÆ sempre o que corresponde à classificaçªo em
causa.
Para efeitos da presente directiva, a Comissªo elaborarÆ e actualizarÆ uma lista de substâncias classificadas nas
categorias supra atravØs de uma decisªo harmonizada em conformidade com o disposto na Directiva
67/548/CEE.»
7. Nas Notas da Parte 2, a Nota 2 Ø substituída por:
«2.
Entende-se por explosivo, uma substância ou preparaçªo classificada com a frase indicadora de risco R2 ou
R3 ou em qualquer das divisıes 1.1 a 1.6 do sistema de classificaçªo ONU/ADR. Incluem-se nesta definiçªo os
artigos pirotØcnicos que, para efeitos da presente directiva, se definem como substâncias (ou mistura de substâncias)
concebidas para produzir um efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso ou fumígeno ou uma combinaçªo desses
efeitos, devido a reacçıes químicas exotØrmicas auto-sustentadas.
As divisıes e frases indicadoras de risco em causa sªo:
1.1: MatØrias e objectos que apresentam um risco de explosªo em massa (uma explosªo em massa Ø uma explosªo
que afecta de um modo praticamente instantâneo a quase totalidade da carga).
1.2: MatØrias e objectos que apresentam um risco de projecçªo mas sem risco de explosªo em massa.
1.3: MatØrias e objectos que apresentam um risco de incŒndio com um risco ligeiro de sopro ou de projecçªo, ou
ambos, mas sem risco de explosªo em massa: a) cuja combustªo dÆ lugar a uma radiaçªo tØrmica considerÆvel;
ou b) que ardem de forma sucessiva, com efeitos mínimos de sopro ou de projecçªo, ou ambos.
(1) JO L 196 de 16.8.1967, p. 1, directiva com a œltima redacçªo que lhe foi dada pela Directiva 2000/33/CE da Comissªo (JO L 136 de
8.6.2000, p. 90).
(2) JO L 200 de 30.7.1999, p. 1.
(3) JO L 319 de 12.12.1994, p. 7, directiva com a œltima redacçªo que lhe foi dada pela Directiva 2001/7/CE da Comissªo (JO L 30 de
1.2.2001, p. 43).
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1.4: MatØrias e objectos que apenas apresentam um perigo mínimo no caso de igniçªo ou de iniciaçªo durante o
transporte. Os efeitos sªo essencialmente limitados ao próprio volume a transportar e normalmente nªo dªo
lugar à projecçªo de fragmentos apreciÆveis ou a apreciÆvel distância. Um incŒndio exterior nªo deve provocar
a explosªo praticamente instantânea da quase totalidade do conteœdo do volume.
1.5: MatØrias muito pouco sensíveis comportando um risco de explosªo em massa, mas cuja insensibilidade Ø tal
que, nas condiçıes normais de transporte, nªo haverÆ senªo uma fraca probabilidade de iniciaçªo ou de
passagem da combustªo à detonaçªo. Como prescriçªo mínima, nªo devem explodir durante o ensaio ao
fogo exterior.
1.6: Objectos extremamente pouco sensíveis, nªo comportando risco de explosªo em massa. Esses objectos só
contŒm materiais detonantes extremamente pouco sensíveis e apresentam uma probabilidade negligenciÆvel de
iniciaçªo ou de propagaçªo acidentais. O risco Ø limitado à explosªo de um œnico objecto.
R2: Substâncias ou preparaçıes que criam riscos de explosªo por choque, fricçªo, fogo ou outras fontes de
igniçªo.
R3: Substâncias ou preparaçıes que criam riscos extremos de explosªo por choque, fricçªo, fogo ou outras fontes
de igniçªo.
No que se refere a objectos que contŒm substâncias ou preparaçıes explosivas ou pirotØcnicas, se a quantidade da
substância ou preparaçªo contida no objecto for conhecida, essa quantidade serÆ considerada para efeitos da
presente directiva. Se a quantidade nªo for conhecida, todo o objecto serÆ tratado como explosivo para efeitos
da presente directiva.»
8. Nas Notas da Parte 2, a Nota 3. b). 1, segundo travessªo, Ø substituída por:
« substâncias e preparaçıes cujo ponto de inflamaçªo Ø inferior a 55 °C e que permanecem no estado líquido
sob pressªo, nos casos em que determinadas condiçıes de serviço, tais como a pressªo e temperatura elevadas,
possam criar riscos de acidentes graves;»
9. Nas Notas da Parte 2, a Nota 3. c) 2. Ø substituída por:
«2. gases inflamÆveis em contacto com o ar à pressªo e temperatura ambientes (frase indicadora de risco R12,
segundo travessªo) em estado gasoso ou supercrítico.»
10. Nas Notas da Parte 2, a Nota 3. c) 3. Ø substituída por:
«3. Substâncias e preparaçıes líquidas inflamÆveis mantidas a uma temperatura superior ao seu ponto de ebuliçªo.»
11. Nas Notas da Parte 2, a Nota 4 Ø substituída por:
«4. No caso de estabelecimentos nos quais nenhuma substância ou preparaçªo individual esteja presente numa
quantidade superior ou igual às quantidades de limiar relevantes, aplicar-se-Æ a seguinte regra da adiçªo para
determinar se o estabelecimento Ø abrangido pelas prescriçıes relevantes da presente directiva:
A directiva Ø aplicÆvel se a soma
q1/QU + q2/QU + q3/QU + q4/QU + q5/QU + . . . for superior ou igual a 1,
em que qx Ø a quantidade da substância perigosa ou da categoria de substâncias perigosas abrangidas pela Parte
1 ou 2 do presente anexo
e QU Ø a quantidade limiar relevante da coluna 3 constante da Parte 1 ou 2,
A presente directiva Ø aplicÆvel, à excepçªo dos artigos 9.o, 11.o e 13.o, se a soma
q1/QL + q2/QL + q3/QL + q4/QL + q5/QL + . . . for superior ou igual a 1,
em que qx Ø a quantidade da substância perigosa ou da categoria de substâncias perigosas abrangidas pela Parte
1 ou 2 do presente anexo
e QL Ø a quantidade limiar relevante da coluna 2 constante da Parte 1 ou 2,
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A presente regra da adiçªo serÆ utilizada para avaliar os perigos globais associados com a toxicidade, inflamabilidade e ecotoxicidade. Por conseguinte, deve ser aplicada em trŒs situaçıes:
a) para a adiçªo das substâncias e preparaçıes designadas na Parte 1 e classificadas como tóxicas ou muito
tóxicas, juntamente com substâncias e preparaçıes classificadas nas categorias 1 ou 2;
b) para a adiçªo das substâncias e preparaçıes designadas na Parte 1 e classificadas como oxidantes, explosivas,
inflamÆveis, altamente inflamÆveis ou extremamente inflamÆveis, juntamente com substâncias e preparaçıes
classificadas nas categorias 3, 4, 5, 6, 7A, 7B ou 8;
c) para a adiçªo das substâncias e preparaçıes classificadas nas categorias 9 i) ou 9 ii).
As disposiçıes relevantes da directiva aplicar-se-ªo se qualquer das somas obtidas por a), b), ou c) for igual ou
superior a 1.»
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Proposta de regulamento do Conselho que estabelece medidas para a recuperaçªo das unidades
populacionais de bacalhau e de pescada
(2002/C 75 E/26)
COM(2001) 724 final  2001/0299(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 12 de Dezembro de 2001)
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,
Considerando o seguinte:
(1) Os pareceres científicos recentes, emitidos pelo Conselho
Internacional de Exploraçªo do Mar, indicam que a mortalidade por pesca de um certo nœmero de unidades populacionais nas Æguas comunitÆrias tem vindo a provocar
a erosªo das quantidades de peixes maturos presentes no
mar, a tal ponto que as unidades populacionais podem
deixar de se poder reconstituir por reproduçªo e estar,
assim, ameaçadas de ruptura.
(2) Fazem parte destas unidades populacionais o bacalhau no
Kattegat, no mar do Norte, no Skagerrak e a leste do
Canal da Mancha, a oeste da Escócia e no mar da Irlanda,
assim como a pescada nas Æguas do golfo da Biscaia, em
torno da Irlanda, no Canal da Mancha, a oeste da Escócia,
no mar do Norte, no Skagerrak e no Kattegat.
(3) É necessÆrio adoptar medidas para estabelecer programas
plurianuais para a recuperaçªo destas unidades populacionais.

à política comum das pescas (1), com a œltima redacçªo
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2846/98 (2).
(8) A reduçªo obrigatória das actividades de um nœmero importante de navios de pesca comunitÆrios requererÆ derrogaçıes das actuais medidas financeiras aplicÆveis à cessaçªo definitiva das actividades dos navios e à compensaçªo dos pescadores e armadores pelas perdas consecutivas à reduçªo imediata das suas actividades.
(9) HÆ que tornar mais estritas as condiçıes da concessªo de
auxílios pœblicos para a renovaçªo e modernizaçªo dos
navios.
(10) Para garantir a exploraçªo planificada dos peixes das unidades populacionais em causa, Ø necessÆrio que as organizaçıes de produtores elaborem planos de captura.
(11) Para reduzir a pesca em caso de concentraçªo de juvenis
das unidades populacionais ameaçadas, Ø necessÆrio estabelecer um sistema que permita a suspensªo rÆpida da
pesca em Æreas de extensªo geogrÆfica limitada e por
um período limitado,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

CAP˝TULO I
OBJECTO, ´MBITO DE APLICA˙ˆO E DEFINI˙ÕES

Artigo 1.o
(4) Os objectivos dos programas devem ser definidos por
forma a permitir determinar quando podem ser suprimidas as medidas.
(5) Para atingir os objectivos, o nível da taxa de mortalidade
por pesca deve ser controlado por forma a que haja uma
elevada probabilidade de aumento, de ano para ano, das
quantidades de peixes maturos no mar.
(6) Este controlo da taxa de mortalidade por pesca pode ser
obtido atravØs de um mØtodo adequado de fixaçªo do
nível do total admissível de capturas das unidades populacionais em causa e de um sistema em que o esforço por
pesca exercido relativamente às unidades populacionais
em causa Ø limitado a níveis que tornam improvÆvel a
superaçªo do total admissível de capturas.
(7) Para assegurar a observância das medidas estabelecidas no
presente regulamento, sªo necessÆrias medidas de controlo suplementares para alØm das estabelecidas no Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime de controlo aplicÆvel

1.
O objectivo do presente regulamento Ø estabelecer um
programa de recuperaçªo para as unidades populacionais de
peixes a seguir referidas, por forma a que as quantidades, em
toneladas, de peixes maturos atinjam valores iguais ou superiores aos especificados relativamente a cada unidade populacional:

Unidades populacionais em causa

Bacalhau no Kattegat
Bacalhau no mar do Norte, Skagerrak e
Canal da Mancha oriental

Níveis
pretendidos

10 500
150 000

Bacalhau a oeste da Escócia

22 000

Bacalhau no mar da Irlanda

10 000

Pescada  zona norte
(1) JO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 de 31.12.1998, p. 5.

165 000
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2.
Sempre que a Comissªo verificar, com base num parecer
do CIEM e na sequŒncia de acordo do CCTEP quanto ao referido parecer, que foi atingido o nível pretendido para uma
unidade populacional em causa durante dois anos consecutivos,
o Conselho decidirÆ, com base numa proposta da Comissªo,
retirar a referida unidade populacional do âmbito de aplicaçªo
do presente regulamento.
3.
O presente regulamento Ø aplicÆvel aos navios de pesca
que arvoram pavilhªo ou estªo registados num Estado-Membro.
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Exploraçªo do Mar (CIEM), o Conselho decidirÆ, com base
numa proposta da Comissªo, de um total admissível de capturas (TAC) para o ano seguinte relativamente a cada unidade
populacional em causa.
2.
Os TAC nªo excederªo o nível que, de acordo com a
avaliaçªo científica, resultarÆ, após um ano de aplicaçªo, no
aumento das quantidades de peixes maturos no mar em comparaçªo com as quantidades que se estimava estarem no mar
no início do ano, na seguinte proporçªo:
a) 30 % no caso das unidades populacionais de bacalhau e

 O presente capítulo e os capítulos IV e VII sªo aplicÆveis a
todos os outros navios de pesca que operam nas Æguas sob
soberania ou jurisdiçªo de um Estado-Membro.

b) 15 % no caso da unidade populacional de pescada
em comparaçªo com as quantidades que se estimava estarem
no mar no início do ano em causa.

Artigo 2.o
Para efeitos do presente regulamento, sªo aplicÆveis as seguintes definiçıes de zonas geogrÆficas:
a) Por «Kattegat», entende-se a parte da divisªo CIEM IIIa delimitada, a norte, por uma linha que une o farol de Skagen
ao de Tistlarna e se prolonga, deste, atØ ao ponto mais
próximo da costa sueca e, a sul, por uma linha que une
Hasenoere a Gniben Spids, Korshage a Spodsbjerg e Gilbjerg
Hoved a Kullen;
b) Por «mar do Norte», entende-se a subzona CIEM IV e a parte
da divisªo CIEM IIIa nªo abrangidas pelo Skagerrak e a parte
da divisªo CIEM IIa sob soberania ou jurisdiçªo dos Estados-Membros;
c) Por «Skagerrak», entende-se a parte da divisªo IIIa delimitada, a oeste, por uma linha que une o farol de Hanstholm
ao de Lindesnes e, a sul, por uma linha que une o farol de
Skagen ao de Tistlarna e se prolonga, deste, atØ ao ponto
mais próximo da costa sueca;
d) Por «Canal da Mancha Oriental», entende-se a divisªo CIEM
VIId;
e) Por «mar da Irlanda», entende-se a divisªo CIEM VIIa;
f) Por «Oeste da Escócia», entende-se a divisªo CIEM VIa e a
parte da divisªo CIEM Vb sob soberania ou jurisdiçªo dos
Estados-Membros;
g) Por «zona norte», entende-se a divisªo CIEM IIIa, o mar do
Norte, o oeste da Escócia, o mar da Irlanda, a subzona CIEM
VII e as divisıes CIEM VIIIa, b, d, e.

CAP˝TULO II
FIXA˙ˆO DE TOTAIS ADMISS˝VEIS DE CAPTURAS

Artigo 3.o
1.
Todos os anos, após recepçªo da avaliaçªo científica do
ComitØ Científico, TØcnico e Económico da Pesca (CCTEP) e à
luz do relatório mais recente do Conselho Internacional de

3.
Sempre que o processo descrito no n.o 2 conduzir a um
total admissível de capturas superior em mais de 50 % ao total
admissível de capturas do ano em curso, o Conselho fixarÆ um
total admissível de capturas que nªo serÆ superior em mais de
50 % ao do ano em curso.
4.
Sempre que o processo descrito no n.o 2 conduzir a um
total admissível de capturas inferior em mais de 50 % ao total
admissível de capturas do ano em curso, o Conselho fixarÆ um
total admissível de capturas que nªo serÆ mais de 50 % inferior
ao do ano em curso.
5.
O Conselho nªo adoptarÆ, em circunstância alguma, um
total admissível de capturas que o CCTEP considere, à luz do
relatório mais recente do CIEM, poder gerar, no ano da sua
aplicaçªo, uma taxa de mortalidade por pesca superior aos
seguintes valores:
Bacalhau no Kattegat: 0,60
Bacalhau no mar do Norte, Skagerrak e Canal da Mancha
oriental: 0,65
Bacalhau a oeste da Escócia: 0,60
Bacalhau no mar da Irlanda: 0,72
Pescada  zona norte: 0,20

CAP˝TULO III
LIMITA˙ˆO DO ESFOR˙O DE PESCA

Artigo 4.o
1.
Todos os anos, o Conselho decidirÆ com base numa proposta da Comissªo, do nível mÆximo de esforço de pesca no
ano seguinte aplicÆvel aos navios de pesca interessados de cada
Estado-Membro.
2.
O esforço de pesca Ø calculado em kilowatt-dias, definidos
em conformidade com o Anexo II, parte 2, alínea a), com base
numa proporçªo do esforço de pesca mØdio anual dos navios
de pesca interessados de cada Estado-Membro no período compreendido entre 1998 e 2000.
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A proporçªo referida no n.o 2 serÆ calculada com base:

a) No valor da taxa de mortalidade por pesca que a aplicaçªo
do total admissível de capturas para o ano seguinte gerarÆ
em cada unidade populacional ameaçada;
b) No valor da taxa de mortalidade por pesca mØdia de cada
unidade populacional ameaçada no período compreendido
entre 1998 e 2000;
c) Nas quantidades de peixes maturos especificadas no artigo
1.o.
O mØtodo de cÆlculo para determinar essa proporçªo consta do
Anexo I.
Para 2002, a proporçªo Ø de 0,5.
Artigo 5.o
1.
Os Estados-Membros estabelecerªo uma lista dos navios
que arvoram seu pavilhªo ou estªo registados no seu território
que, em qualquer momento no período compreendido entre
1998 e 2000, tenham desembarcado qualquer quantidade das
espØcies referidas no artigo 1.o capturadas nas zonas indicadas
no artigo 2.o e/ou tenham desembarcado qualquer quantidade
de galeota e/ou faneca norueguesa capturada nessas zonas.
2.
Relativamente a cada navio constante da lista referida no
n.o 1, os Estados-Membros interessados indicarªo:
a) O nœmero interno do navio, como notificado ao ficheiro
comunitÆrio dos navios de pesca em conformidade com o
Regulamento (CE) n.o 2090/1998 da Comissªo (1);
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Artigo 6.o
1.
Os Estados-Membros atribuirªo a cada navio constante da
lista referida no n.o 1 do artigo 5.o um nœmero de dias no mar
que serÆ determinado em conformidade com os n.os 2, 3 e 4 e
com o processo estabelecido no Anexo II, parte I.
2.
O esforço de pesca dos navios cuja mØdia anual de desembarques indicada em conformidade com o n.o 2, alínea c),
do artigo 5.o supera 100 toneladas serÆ reduzido na proporçªo
calculada em conformidade com o mØtodo previsto no Anexo
I.
3.
O esforço de pesca dos navios cuja mØdia anual de desembarques indicada em conformidade com o n.o 2, alínea c),
do artigo 5.o foi superior a zero mas inferior a 100 toneladas
serÆ reduzido na proporçªo de uma quantidade inferior à proporçªo calculada em conformidade com o mØtodo previsto no
Anexo I.
4.
O esforço de pesca dos navios que participam na pesca
industrial da galeota e/ou da faneca norueguesa e cuja mØdia
anual de desembarques indicada em conformidade com o n.o 2,
alínea c), do artigo 5.o Ø igual a zero toneladas serÆ reduzido de
5 %.
5.
Os Estados-Membros calcularªo separadamente, com base
no mØtodo estabelecido no Anexo II, parte 2:
a) A soma dos kilowatt-dias dos navios inscritos na lista em
conformidade com o n.o 1 do artigo 5.o que desembarcaram
galeota e/ou faneca norueguesa; e
b) A soma dos kilowatt-dias dos navios inscritos na lista em
conformidade com o n.o 1 do artigo 5.o que nªo desembarcaram galeota e/ou faneca norueguesa.

b) A potŒncia motriz do navio em kilowatts;
c) A mØdia anual dos desembarques anuais mØdios das espØcies referidas no artigo 1.o provenientes das zonas indicadas
no artigo 2.o relativamente ao período compreendido entre
1998 e 2000 ou aos anos deste período em que o navio
operou;
d) A mØdia anual dos dias passados no mar nas zonas indicadas no artigo 2.o relativamente ao período compreendido
entre 1998 e 2000 ou aos anos deste período em que o
navio operou;

Artigo 7.o
1.
Todos os anos, os Estados-Membros estabelecerªo duas
listas separadas dos navios arvorando seu pavilhªo ou registados no seu território autorizados a desembarcar, no ano seguinte, capturas realizadas nas zonas definidas no artigo 2.o.
a) Das espØcies referidas no artigo 1.o;
b) De galeota e/ou faneca norueguesa.

e) Os desembarques em toneladas de cada uma das espØcies
referidas no artigo 1.o e provenientes das zonas indicadas
no artigo 2.o, relativamente a cada ano do período compreendido entre 1998 e 2000, e

2.
Os Estados-Membros podem redistribuir a soma dos kilowatt-dias calculada em conformidade com o artigo 6.o pelos
navios arvorando seu pavilhªo ou registados no seu território,
incluídos numa das listas referidas no n.o 1.

f) O nœmero de dias no mar nas zonas indicadas no artigo 2.o
no respeitante a cada ano do período compreendido entre
1998 e 2000.

Contudo, os Estados-Membros nªo redistribuirªo kilowatt-dias:

3.
Sempre que se desconhecer o nœmero de dias no mar de
qualquer navio de um Estado-Membro, esse nœmero serÆ fixado
em 150.
(1) JO L 266 de 1.10.1998, p. 27.

a) A partir da soma indicada no n.o 5, alínea b), do artigo 6.o
pelos navios autorizados a desembarcar galeota e/ou faneca
norueguesa; nem
b) A partir da soma indicada no n.o 5, alínea a), do artigo 6.o
pelos navios autorizados a desembarcar as espØcies referidas
no artigo 1.o.
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3.
As redistribuiçıes dos kilowatt-dias nªo resultarªo num
total de kilowatt-dias superior ao calculado em conformidade
com o n.o 5 do artigo 6.o.

 o nome do capitªo,

4.
Os Estados-Membros podem trocar kilowatt-dias em conformidade com o artigo 9.o do Regulamento (CEE)
n.o 3760/92 (1).

 a data e a hora de:

Artigo 8.o
Os Estados-Membros fornecerªo à Comissªo, em papel e em
formato electrónico, todas as informaçıes sobre os dados e
cÆlculos efectuados em conformidade com os artigos 5.o, 6.o
e 7.o.
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 a posiçªo geogrÆfica do navio,

 cada entrada e saída de um porto situado na zona,
 cada entrada numa zona,
 cada saída de uma zona,
2.
Para efeitos do n.o 1, sªo definidas as seguintes zonas
geogrÆficas.
a) A zona delimitada:

CAP˝TULO IV
CONTROLO, INSPEC˙ˆO E VIGIL´NCIA

Artigo 9.o
Os navios nªo incluídos numa das listas mencionada no artigo
7.o nªo sªo autorizados a desembarcar nem transbordar as
espØcies referidas no artigo 1.o capturadas nas zonas definidas
no artigo 2.o, com excepçªo dos desembarques de capturas
realizadas com redes de malhagem inferior a 32 mm e na
condiçªo de as capturas desembarcadas nªo estarem separadas.
Artigo

10.o

1.
Em derrogaçªo do disposto no n.o 2 do artigo 3.o do
Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do Conselho, as disposiçıes
relativas ao sistema de localizaçªo dos navios por satØlite (VMS)
estabelecidas no artigo 3.o do referido regulamento sªo aplicÆveis, o mais tardar atØ 30 de Junho de 2003, aos navios de
pesca inscritos nas listas em conformidade com o n.o 1 do
artigo 7.o com um comprimento de fora a fora superior a 15
metros.
2.
Em derrogaçªo do disposto no segundo travessªo do artigo 28.oC do Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do Conselho, os
navios de pesca de países terceiros que operam nas zonas
definidas no artigo 2.o de comprimento de fora a fora superior
a 15 metros devem estar equipados, atØ 30 de Junho de 2003,
com um dispositivo de localizaçªo por satØlite plenamente
operacional, que assegure a transmissªo automÆtica das informaçıes relativas à localizaçªo que serªo comunicadas ao Centro de Vigilância da Pesca dos Estados-Membros costeiros.
3.
Para efeitos do presente regulamento, nªo Ø aplicÆvel o
disposto no n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento (CEE)
n.o 2847/93 do Conselho.
Artigo 11.o
1.
Sempre que um navio de pesca de comprimento de fora a
fora superior a 10 metros entre ou saia de qualquer uma das
zonas geogrÆficas definidas no n.o 2, o seu capitªo ou mandatÆrio comunicarÆ simultaneamente ao Estado de pavilhªo e aos
Estados-Membros costeiros responsÆveis pelo controlo o local
em que o navio exercerÆ ou exerceu as suas actividades de
pesca nas Æguas sob a soberania ou jurisdiçªo desses Estados-Membros.
A comunicaçªo incluirÆ:
 o nome do navio,
(1) JO L 389 de 31.12.1992, p. 1.

i) pela costa da Irlanda a sul de 53°30’ de latitude norte e a
oeste de 07°00’ de longitude oeste e
ii) linhas rectas que unem sequencialmente as seguintes
coordenadas:
um ponto na costa oeste da Irlanda a 53°30’ de latitude
norte
53°30’ de latitude norte, 12°00’ de longitude oeste
53°00’ de latitude norte, 12°00’ de longitude oeste
51°00’ de latitude norte, 11°00’ de longitude oeste
49°30’ de latitude norte, 11°00’ de longitude oeste
49°00’ de latitude norte, 07°00’ de longitude oeste
um ponto na costa sul da Irlanda a 07°00’ de longitude
oeste;
b) A zona delimitada:
i) pela costa oeste da França entre 48°00’ de latitude norte
e 44°00’ de latitude norte, e
ii) linhas rectas que unem sequencialmente as seguintes
coordenadas:
um ponto na costa oeste da França a 48°00’ de latitude
norte
48°00’ de latitude norte, 07°00’ de longitude oeste
45°00’ de latitude norte, 02°00’ de longitude oeste
44°00’ de latitude norte, 02°00’ de longitude oeste
um ponto na costa oeste da França a 44°00’ de latitude
norte
3.
Os seguintes navios de pesca ficarªo isentos da obrigaçªo
prevista no n.o 1:
a) Navios a que Ø aplicÆvel o VMS e que transmitem dados
pelo referido sistema em conformidade com os n.os 1 e 2 do
artigo 10.o; ou
b) Navios que entram numa das zonas definidas no n.o 2 a
partir de qualquer porto ou outro local situado:
i) na parte da costa irlandesa definida na alínea a)i) do
n.o 2, ou
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ii) na parte da costa francesa definida na alínea b)i) do
n.o 2, ou
iii) que permanecem nessa zona aquando de qualquer viagem de pesca.
4.
O capitªo do navio de pesca registarÆ as informaçıes
referidas no n.o 1 e a hora da sua transmissªo no diÆrio de
bordo.
Artigo 12.o
1.
O capitªo de um navio de pesca comunitÆrio, ou seu
mandatÆrio, que pretenda desembarcar mais de 250 kg de
pescada ou mais de 1 tonelada de bacalhau em qualquer Estado-Membro comunicarÆ às autoridades competentes desse
Estado-Membro, pelo menos quatro horas antes do desembarque:
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Artigo 15.o
1.
As autoridades competentes de um Estado-Membro podem exigir que qualquer quantidade das espØcies referidas no
artigo 1.o, desembarcada pela primeira vez nesse Estado-Membro, seja pesada antes de ser transportada para outro sítio.
2.
Em derrogaçªo das condiçıes estabelecidas no artigo 13.o
do Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do Conselho, todas as
quantidades das espØcies referidas no artigo 1.o que sejam
transportadas para um local diferente do local do desembarque
ou de importaçªo serªo acompanhadas de uma cópia de uma
das declaraçıes previstas no n.o 1 do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do Conselho referente às quantidades
dessas espØcies transportadas. Nªo Ø aplicÆvel a isençªo prevista
no n.o 4, alínea b), do artigo 13.o do Regulamento (CEE)
n.o 2847/93.
Artigo 16.o

 o local de desembarque,
 a hora prevista de chegada a esse local,
 as quantidades de pescada ou de bacalhau mantidas a
bordo,
 as quantidades de pescada ou de bacalhau a desembarcar.
2.
As autoridades competentes de um Estado-Membro em
que deva ser efectuado um desembarque de mais de 250 kg de
pescada ou de mais de 1 tonelada de bacalhau podem exigir
que a descarga nªo comece antes de essas autoridades o autorizarem.

Em derrogaçªo do disposto no n.o 1 do artigo 34.oC do Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do Conselho, os programas de
controlo específicos para as unidades populacionais em causa
podem durar mais de dois anos.

CAP˝TULO V
MEDIDAS ESTRUTURAIS DE ACOMPANHAMENTO

Artigo 17.o

Artigo 13.o

1.
Em derrogaçªo do disposto no Regulamento (CE)
n.o 2792/1999 (1), sªo aplicÆveis as seguintes disposiçıes aos
navios referidos no n.o 1, alínea a), do artigo 7.o.

1.
Sempre que um navio de pesca deva desembarcar mais de
500 kg de pescada ou mais de 2 toneladas de bacalhau, o
capitªo do referido navio velarÆ por que o desembarque seja
efectuado num porto designado.

2.
As disposiçıes do n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento
(CE) n.o 2792/1999 do Conselho sªo alargadas por forma a
incluir os nªo arrastıes de comprimento de fora a fora inferior
a 12 metros.

2.
Cada Estado-Membro designarÆ os portos em que devem
ser efectuados os desembarques de quantidades de pescada
superiores a 500 kg ou de quantidades de bacalhau superiores
a 2 toneladas.

3.
Sempre que seja concedido um auxílio pœblico para a
demoliçªo de um navio, os níveis referidos no n.o 5, alínea
a), do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 2792/1999 sªo aumentados em 20 %, sob condiçªo de o pedido de auxílio ser
formulado dois anos a contar da data de entrada em vigor do
presente regulamento.

3.
No prazo de 15 dias a contar da data de entrada em vigor
do presente regulamento, cada Estado-Membro transmitirÆ à
Comissªo a lista dos portos designados e, nos 30 dias seguintes, os respectivos processos de inspecçªo e vigilância, incluindo as regras e condiçıes para o registo e comunicaçªo
das quantidades de pescada ou de bacalhau em cada desembarque. A Comissªo transmitirÆ estas informaçıes a todos os Estados-Membros.
Artigo

14.o

1.
É proibido manter a bordo de um navio de pesca numa
caixa individual ou outro contentor qualquer quantidade das
espØcies referidas no artigo 1.o misturadas com quaisquer outras espØcies de organismos marinhos.
2.
Os capitªes dos navios de pesca devem prestar a assistŒncia necessÆria aos inspectores dos Estados-Membros para permitir que as quantidades declaradas no diÆrio de bordo e as
capturas das espØcies referidas no artigo 1.o mantidas a bordo
sejam objecto de controlos cruzados para efeitos de verificaçªo.

4.
Nªo serªo concedidos auxílios pœblicos para a renovaçªo
de navios, excepto no caso dos navios de comprimento de fora
a fora inferior a 12 metros e apenas para tornar esses navios
conformes com os requisitos de segurança.
5.
O financiamento comunitÆrio da compensaçªo aos pescadores e armadores pela cessaçªo temporÆria das actividades,
previsto no n.o 1, alínea c), do artigo 16.o do Regulamento (CE)
n.o 2792/1999 do Conselho, pode ser concedido por um período mÆximo de um ano após a entrada em vigor do presente
regulamento.
6.
Os montantes concedidos aos pescadores e armadores ao
abrigo do n.o 5 nªo serªo tomados em consideraçªo no respeitante aos limites impostos pelo n.o 3 do artigo 16.o do
Regulamento (CE) n.o 2792/1999.
(1) JO L 337 de 30.12.1999, p. 10.
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7.
Os armadores deixarªo de ser elegíveis para a compensaçªo pela cessaçªo temporÆria das actividades a partir da data
de uma decisªo administrativa de concessªo de um prØmio à
demoliçªo. Se a compensaçªo tiver sido objecto de um adiantamento, qualquer montante pago em excesso serÆ deduzido do
prØmio à demoliçªo concedido ao navio em causa.
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a) A fonte das informaçıes que deram origem ao pedido;
b) O processo que permitiu verificar as informaçıes;
c) Uma estimativa das quantidades em peso e/ou do nœmero
de juvenis capturados por dia;
d) Os mØtodos de pesca utilizados para realizar essas capturas;

CAP˝TULO VI
MEDIDAS COMERCIAIS

Artigo 18.o
Em derrogaçªo do n.o 1, primeiro travessªo da alínea b), do
artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 104/2000 (1), cada organizaçªo de produtores estabelecerÆ um plano de capturas pormenorizado relativamente às espØcies referidas no artigo 1.o,
mesmo nos casos em que essas espØcies nªo representam
uma parte significativa dos desembarques dos seus membros.
CAP˝TULO VII
ESTABELECIMENTO DE ZONAS DE DEFESO TEMPOR`RIAS

Artigo 19.o
1.
Sempre que tenham conhecimento de que concentraçıes
de juvenis de qualquer uma das espØcies em causa estªo a ser
objecto de pesca nas Æguas sob sua soberania ou jurisdiçªo, os
Estados-Membros podem solicitar que a Comissªo adopte medidas urgentes para evitar essa pesca. Os Estados-Membros
podem apresentar um pedido conjunto à Comissªo, sempre
que considerem necessÆrio aplicar medidas nas Æguas sob soberania ou jurisdiçªo de todos esses Estados-Membros.
2.
No prazo de cinco dias œteis após a sua recepçªo, a
Comissªo decidirÆ se deve aceitar ou recusar o pedido e, em
caso de aceitaçªo, tomarÆ imediatamente todas as medidas necessÆrias. A Comissªo informarÆ imediatamente os Estados-Membros e os países terceiros cujos navios tŒm direito de
pescar nas Æguas sob a soberania ou jurisdiçªo desse Estado-Membro ou desses Estados-Membros.
3.
As medidas incluirªo uma proibiçªo de pescar com artes
de pesca específicas numa zona geogrÆfica específica. Terªo
uma duraçªo mÆxima de 60 dias e serªo aplicÆveis a uma
zona geogrÆfica com uma superfície nªo superior a 4 000
milhas marítimas quadradas.
Artigo 20.o
Os pedidos dos Estados-Membros, formulados ao abrigo do
n.o 1 do artigo 19.o, serªo acompanhados de documentos
que indiquem:

(1) JO L 17 de 21.1.2000, p. 22.

e) As coordenadas geogrÆficas em que foram realizadas as
capturas;
f) As coordenadas geogrÆficas da zona de proibiçªo da pesca
considerada necessÆria pelo Estado-Membro ou Estados-Membros;
g) A duraçªo da proibiçªo da pesca considerada necessÆria;
h) O nome e o endereço do funcionÆrio ou funcionÆrios responsÆveis pela coordenaçªo com a Comissªo.
Artigo 21.o
As medidas referidas no artigo 19.o nªo sªo aplicÆveis aos
navios de pesca que arvoram pavilhªo ou estªo registados
num Estado-Membro e pescam:
a) Por períodos inferiores a 5 dias;
b) Com uma autorizaçªo específica do Estado-Membro ou dos
Estados-Membros em cujas Æguas pescam;
c) Na presença de pelo menos um inspector do Estado-Membro de pavilhªo e/ou da Comissªo.
Os inspectores das pescas registarªo as quantidades de juvenis
capturadas aquando de cada lanço das artes de pesca em causa.
Artigo 22.o
Os Estados-Membros podem solicitar à Comissªo a anulaçªo
ou alteraçªo das medidas adoptadas ao abrigo do artigo 19.o,
com base em informaçıes reunidas em conformidade com o
artigo 21.o ou quaisquer outras informaçıes pertinentes.
A Comissªo aceitarÆ ou recusarÆ o pedido no prazo de cinco
dias œteis a contar da sua recepçªo.
Artigo 23.o
O presente regulamento entra em vigor no sØtimo dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO I
C`LCULO DA PROPOR˙ˆO EM QUE DEVE SER REDUZIDO O ESFOR˙O DE PESCA EM COMPARA˙ˆO
COM O N˝VEL MÉDIO DO PER˝ODO COMPREENDIDO ENTRE 1998 E 2000
O presente anexo fornece informaçıes suplementares sobre o cÆlculo da proporçªo referida no artigo 4.o.
Abordagem geral (1)
A proporçªo em que o esforço de pesca deve ser reduzido em comparaçªo com o nível mØdio no período de 1998 a
2000 Ø calculada como mØdia ponderada da proporçªo em que a taxa de mortalidade por pesca deve ser reduzida para
todas as unidades populacionais em causa. Os factores de ponderaçªo sªo os rÆcios entre as quantidades de peixes
maturos de cada unidade populacional indicadas no artigo 1.o e o total dessas quantidades.
MØtodo de cÆlculo
A proporçªo Ø calculada em conformidade com o seguinte mØtodo:
a) CÆlculo com base no relatório pertinente mais recente do CIEM da taxa mØdia de mortalidade por pesca relativa a
cada unidade populacional em causa no período de 1998 a 2000;
b) Determinaçªo, com base no mesmo relatório, da taxa de mortalidade por pesca resultante, no ano seguinte para cada
uma das unidades populacionais em causa, da aplicaçªo do processo de fixaçªo dos TAC estabelecido no Capítulo II;
c) Divisªo de cada valor da taxa de mortalidade por pesca resultante da alínea b) pelo correspondente valor resultante
da alínea a);
d) Multiplicaçªo de cada valor resultante da alínea c) pela quantidade correspondente de peixes maturos no mar
indicada no artigo 1.o;
e) CÆlculo da soma dos resultados obtidos na alínea d);
f) CÆlculo da soma das quantidades de peixes maturos no mar indicadas no artigo 2.o;
g) Divisªo do resultado obtido em e) pelo resultado obtido em f);
h) Subtracçªo do resultado obtido em g) da unidade.

(1) O mØtodo descrito no presente anexo estÆ em conformidade com a seguinte equaçªo:
P
P
1 ÿ
Bi ðfi =Fi Þ =
Bi
Em que
i = 1, 2 . . . n (n = nœmero de unidades populacionais em causa)
Bi Ø o peso dos peixes maturos no mar para cada unidade populacional indicada no n.o 1 do artigo 1.o.
fi Ø a taxa de mortalidade por pesca resultante da aplicaçªo do TAC para cada unidade populacional.
Fi Ø a taxa de mortalidade por pesca anual para cada unidade populacional no período compreendido entre 1998 e 2000.
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ANEXO II
O presente anexo fornece informaçıes suplementares sobre o cÆlculo dos kilowatt-dias referidos no artigo 6.o.
Parte 1
CÆlculo do nœmero de dias que cada navio pode passar no mar
MØtodo de cÆlculo (1)
O nœmero de dias no mar para cada navio constante da lista referida no n.o 1 do artigo 5.o Ø calculado de acordo com o
seguinte mØtodo:
a) Divisªo por 100 da mØdia anual dos desembarques em toneladas calculada em conformidade com o n.o 2, alínea c),
do artigo 5.o.
Se o resultado for superior à unidade, fixÆ-lo na unidade e continuar o cÆlculo a partir da fase b) (2)
Se o resultado for igual a zero, fixÆ-lo em 0,05 e continuar o cÆlculo a partir da fase c) (3)
b) Multiplicaçªo do resultado obtido na alínea a) pela proporçªo calculada em conformidade com o mØtodo estabelecido
no Anexo I (4).
c) Multiplicaçªo da mØdia anual de dias no mar notificada em conformidade com o n.o 2, alínea d), do artigo 5.o pelo
resultado obtido na alínea a) ou b).
d) Subtracçªo do resultado obtido na alínea c) da mØdia anual de dias passados no mar notificada em conformidade
com o n.o 2, alínea d), do artigo 5.o.
e) Ignorar as casas decimais ou outras fracçıes no resultado obtido em d).
Parte 2
CÆlculo dos kilowatt-dias
a) Para cada navio constante da lista, o nœmero de dias no mar autorizado calculado em conformidade com o mØtodo
estabelecido na parte 1 do presente anexo serÆ multiplicado pela potŒncia do navio expressa em kilowatts.
b) A soma dos resultados obtidos na alínea a) serÆ calculada separadamente no respeitante aos navios:
i) que desembarcaram galeota e/ou faneca norueguesa, e aos
ii) que nªo desembarcaram galeota e/ou faneca norueguesa.

(1) O mØtodo descrito no presente anexo estÆ em conformidade com a seguinte equaçªo:
D2 ¼ D1 ð1-LP/100)
em que:
D2 Ø o nœmero de dias atribuído,
D1 Ø a mØdia anual de dias no mar para o navio no período de 1998 a 2000,
L Ø a mØdia anual de desembarques das unidades populacionais em causa para o navio no período de 1998 a 2000,
P Ø a proporçªo estimada com base no mØtodo definido no Anexo I.
Se L/100 = 0, D2 = 0,95 D1
Se L/100 > 1, D2 = P D1
(2) Esta condiçªo permite garantir que cada navio da lista, cuja mØdia anual de desembarques das espØcies indicadas no n.o 1 do artigo
1.o no período de 1998 a 2000 Ø superior a 100 toneladas, tenha o seu esforço de pesca reduzido da proporçªo calculada em
conformidade com o mØtodo estabelecido no Anexo I.
(3) Esta condiçªo permite garantir que cada navio que desembarcou galeota e/ou faneca norueguesa mas nªo desembarcou nenhuma das
espØcies indicadas no n.o 1 do artigo 1.o no período de 1998 a 2000 seja objecto de uma reduçªo do seu esforço de pesca de 5 %
atendendo ao facto de os navios que capturam galeota e/ou faneca norueguesa desembarcarem pequenas tonelagens de bacalhau
capturado acessoriamente nªo separado.
(4) Esta condiçªo permite garantir que cada navio da lista, cuja mØdia anual de desembarques das espØcies indicadas no n.o 1 do artigo
1.o no período de 1998 a 2000 se situa entre 0 e 100 toneladas, tenha o seu esforço de pesca reduzido de uma proporçªo inferior à
calculada em conformidade com o mØtodo estabelecido no Anexo I.
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Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que prevŒ a participaçªo do
pœblico na elaboraçªo de certos planos e programas relativos ao ambiente e que altera as directivas
do Conselho 85/337/CEE e 96/61/CE (1)
(2002/C 75 E/27)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2001) 779 final  2000/0331(COD)
(Apresentada pela Comissªo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE de 12 de
Dezembro de 2001)
1. ANTECEDENTES
Data de apresentaçªo da proposta ao Parlamento Europeu e
ao Conselho [documento COM(2000) 839 final 
2000/0331(COD)] nos termos do n.o 1 do artigo 175.o do
Tratado: 18 de Janeiro de 2001.
Data do parecer do ComitØ Económico e Social: 30 de Maio de
2001.
Data do parecer do ComitØ das Regiıes: 14 de Junho de 2001.
Data do parecer do Parlamento Europeu, primeira leitura: 23 de
Outubro de 2001.
2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSˆO
A proposta destina-se a contribuir para a aplicaçªo das obrigaçıes decorrentes da Convençªo da Comissªo Económica para
a Europa das Naçıes Unidas sobre o acesso à informaçªo, a
participaçªo do pœblico e o acesso à justiça no domínio do
ambiente («Convençªo de Aarhus»), estabelecendo procedimentos bÆsicos para a participaçªo do pœblico no que se refere a
determinados planos e programas no domínio do ambiente.
Quanto a projectos com efeitos significativos nesse domínio,
a proposta altera a Directiva 85/337/CEE do Conselho relativa
à avaliaçªo dos efeitos de determinados projectos pœblicos e
privados no ambiente («Directiva EIA») e a Directiva 96/61/CE
do Conselho relativa à prevençªo e controlo integrados da
poluiçªo («Directiva IPPC») para estabelecer disposiçıes relativas
à participaçªo do pœblico e ao acesso à justiça coerentes com a
Convençªo de Aarhus.
3. PARECER DA COMISSˆO SOBRE AS ALTERA˙ÕES APROVADAS PELO PARLAMENTO

3.1. Alteraçıes aceites pela Comissªo
A alteraçªo 13 (n.o 1 do artigo 2.o da proposta), que substitui o
n.o 4 do artigo 1.o da Directiva 85/337/CEE («Directive EIA»),
relativa à exclusªo de projectos que respondem a necessidades
de defesa nacional, a decidir pelos Estados-Membros numa base
casuística, bem como as alteraçıes correspondentes na apresentaçªo deste nœmero.
3.2. Alteraçıes aceites em parte ou em princípio pela Comissªo
A Comissªo pode aceitar, no seu princípio, parte da alteraçªo
2, que consiste em substituir, no considerando 2, a expressªo
(1) JO C 154 E de 29.5.2001, p. 123.

«na saœde e no bem-estar dos indivíduos». A Comissªo pode
aceitar a formulaçªo «na saœde e no bem-estar das pessoas».
Esta redacçªo Ø coerente com a formulaçªo do artigo 174.o do
Tratado e de outras disposiçıes da legislaçªo ambiental.
A Comissªo aceita, no seu princípio, a alteraçªo 4, desde que o
texto proposto pelo Parlamento seja acrescentado ao final do
considerando 3, para que se leia o seguinte: «. . . aumentando
assim a responsabilizaçªo e transparŒncia do processo de tomada de decisıes e contribuindo para a sensibilizaçªo do pœblico para as questıes ambientais e para o seu apoio às decisıes tomadas». A Comissªo prefere manter a expressªo «sensibilizaçªo do pœblico para as questıes ambientais» que Ø especificamente mencionada na Convençªo de Aarhus.
A alteraçªo 5 pode ser aceite no seu princípio, desde que seja
reformulada da seguinte forma: «Um dos objectivos da Convençªo Ø o de garantir os direitos de participaçªo do pœblico
no processo de tomada de decisıes no domínio do ambiente a
fim de contribuir para a protecçªo do direito das pessoas de
viverem num ambiente propício à sua saœde e bem-estar». A
primeira parte reflecte adequadamente o objectivo correspondente mencionado no artigo 1.o da Convençªo de Aarhus e a
segunda Ø coerente com a terminologia actual.
A Comissªo pode aceitar, em parte, as alteraçıes 9, 10 e 33
(votaçªo conjunta) relativas ao artigo 1.o da proposta. Em princípio, a Comissªo aceita acrescentar a referŒncia aos meios de
comunicaçªo electrónicos, por forma a que a alínea a) do n.o 2
passe a ter a seguinte formulaçªo: «que o pœblico seja informado, atravØs de avisos pœblicos ou de meios de comunicaçªo
electrónicos ou de outros meios adequados». O termo «ou»
indica que os meios electrónicos sªo mencionados a título
exemplificativo. A Comissªo aceita igualmente acrescentar, no
final da mesma alínea: «por exemplo, sobre o direito a participar na tomada de decisıes e sobre a autoridade competente à
qual se podem enviar observaçıes e perguntas». No que se
refere ao n.o 2, alínea b), do artigo 1.o, a Comissªo aceita,
em princípio, uma adaptaçªo do texto por forma a reflectir
mais fielmente a formulaçªo da «Convençªo de Aarhus». A
redacçªo que a Comissªo pode aceitar Ø a seguinte: «b) o direito
do pœblico de exprimir as suas observaçıes e opiniıes quando
todas as opçıes ainda estªo em aberto, antes de serem tomadas
decisıes sobre os planos e programas». A Comissªo aceita, em
princípio, a parte da alteraçªo que prevŒ a prestaçªo de informaçıes sobre os resultados da participaçªo do pœblico. Por
motivos de coerŒncia e de ordem prÆtica, essa obrigaçªo deverÆ
ser acrescentada no final do n.o 2 do artigo 1.o. A nova alínea
d) deve ter a seguinte redacçªo: «As autoridades competentes
deverªo envidar os esforços necessÆrios para informar o pœblico das decisıes tomadas e dos motivos e consideraçıes em
que estas se baseiam».
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A Comissªo aceita parte da alteraçªo 14. No que se refere ao
n.o 1-A, a Comissªo nªo aceita a referŒncia à «conveniŒncia de
outras formas de avaliaçªo». O resto da alteraçªo em anÆlise Ø
aceite, desde que reformulada nos seguintes termos: «colocarªo
à disposiçªo do pœblico interessado as informaçıes recolhidas
segundo o estabelecido na anterior alínea a), as informaçıes
relativas a isençªo e os motivos que justificam a sua concessªo». A referŒncia ao «pœblico interessado» e a reformulaçªo
da œltima parte sªo coerentes com a abordagem do resto da
proposta e da Directiva EIA. Apesar de poder aceitar a informaçªo geral do pœblico sobre os processos de recurso judicial,
a Comissªo entende que nªo Ø adequado fazer essa referŒncia
neste ponto do texto, tendo em conta o carÆcter parcial do
presente artigo.

A Comissªo pode aceitar, em parte, as alteraçıes 34, 15 e 16
(votaçªo conjunta) referentes ao n.o 2 do artigo 2.o (que altera
o artigo 6.o da Directiva EIA). Tal como no que respeita às
alteraçıes 9, 10 e 33, a Comissªo pode aceitar, em princípio, o
aditamento de uma referŒncia à utilizaçªo de meios de comunicaçªo electrónicos no n.o 3: «O pœblico serÆ informado, atravØs de aviso pœblico ou de meios de comunicaçªo electrónicos
ou de outros meios adequados . . .». No que se refere ao aditamento de «sem prejuízo de quaisquer opçıes», no n.o 4 do
artigo 6.o, a Comissªo pode aceitar a formulaçªo «quando todas
as opçıes ainda estªo em aberto», coerente com a Convençªo
de Aarhus. A Comissªo pode igualmente aceitar a reformulaçªo
da segunda frase do n.o 5 do artigo 6.o.

As alteraçıes 20 e 21 (votaçªo conjunta) referentes ao n.o 4 do
artigo 2.o da proposta podem ser parcialmente aceites. A Comissªo pode aceitar, em princípio, que as informaçıes a conceder ao pœblico contenham igualmente «instruçıes prÆticas
relativas ao Procedimento de acesso à justiça em conformidade
com o artigo 10.o-A». Contudo, a Comissªo entende que esta
obrigaçªo deverÆ ser formulada mais genericamente, de acordo
com a disposiçªo correspondente da Convençªo de Aarhus. Por
conseguinte, a Comissªo pode aceitar o aditamento, no final do
artigo 10.o-A da Directiva EIA (n.o 5 do artigo 2.o) da seguinte
frase: «Para reforçar a eficÆcia do disposto no presente artigo,
os Estados-Membros deverªo assegurar a disponibilizaçªo ao
pœblico de informaçıes sobre o acesso aos processos de recurso administrativo e judicial».

A alteraçªo 31/rev referente ao novo artigo 10.o-A da Directiva
EIA relativo ao acesso à justiça pode ser parcialmente aceite no
que respeita à qualificaçªo do «órgªo criado por lei» mencionado na primeira frase como «independente e imparcial». 0
mesmo Ø vÆlido para as alteraçıes 32/rev/23 (votaçªo conjunta)
sobre o novo artigo 15.o-A da Directiva IPPC.

A alteraçªo 35 pode ser parcialmente aceite. A Comissªo concorda, em princípio, com o aditamento de uma referŒncia à
informaçªo do pœblico sobre o recurso judicial. Todavia, no
que respeita à alteraçªo 20, a Comissªo considera que a referŒncia se enquadra melhor no final do artigo 15.o-A relativo ao
acesso à justiça, nos seguintes termos: «Para reforçar a eficÆcia
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do disposto no presente artigo, os Estados-Membros deverªo
assegurar a disponibilizaçªo ao pœblico de informaçıes sobre o
acesso aos processos de recurso administrativo e judicial».

A alteraçªo 25 pode ser parcialmente aceite uma vez que
respeita à correcçªo da remissªo para o artigo 1.o e nªo para
o artigo 3.o, tal como consta da proposta da Comissªo.

As alteraçıes 27, 28 e 29 (votaçªo conjunta) relativas ao Anexo
V a acrescentar à Directiva 96/61/CE (1PPC) podem ser parcialmente aceites. A Comissªo pode aceitar, em princípio, a referŒncia aos meios de comunicaçªo electrónicos, desde que a sua
introduçªo seja precedida da conjunçªo «ou» em vez de «e».
AlØm disso, a Comissªo pode aceitar a reformulaçªo dos
n.os 2, 3 e 4.

3.3. Alteraçıes nªo aceites pela Comissªo
A alteraçªo 1 nªo pode ser aceite. O termo «saœde humana»
utilizado na proposta da Comissªo a propósito dos objectivos
da legislaçªo ambiental comunitÆria Ø conforme com a terminologia geralmente utilizada, em especial com o artigo 174.o do
Tratado. Nada na presente proposta justificaria a sua substituiçªo por «saœde individual e pœblica».

A primeira parte da alteraçªo 2, ou seja a substituiçªo da
referŒncia a «legislaçªo comunitÆria em matØria de ambiente»
por «A legislaçªo comunitÆria, bem como os planos e programas em matØria de ambiente e outros domínios de política»
nªo pode ser aceite. 0 mesmo Ø vÆlido para as alteraçıes 3 e 8.
AlØm disso, a Comissªo nªo pode aceitar a alteraçªo correspondente do teor da proposta, ou seja, a alteraçªo 26, que
introduz uma nova alínea no Anexo I que enumera os planos
e programas objecto da participaçªo do pœblico («(g-a) Outra
legislaçªo, planos e programas comunitÆrios susceptíveis de
produzirem efeitos significativos no ambiente ou na saœde e
bem-estar individuais ou colectivos, cuja aplicaçªo deve ter em
conta o artigo 60.o do Tratado»). Os termos «outra legislaçªo
. . .» nªo sªo claros, podendo ser entendidos como uma referŒncia à participaçªo do pœblico na preparaçªo da legislaçªo,
planos e programas comunitÆrios, nªo constituindo a presente
proposta de directiva o instrumento adequado para a previsªo
de tal disposiçªo. Se, pelo contrÆrio, a expressªo for interpretada como uma referŒncia à legislaçªo, planos e programas dos
Estados-Membros, a disposiçªo tem um alcance muito mais
amplo do que os restantes pontos do Anexo I. O aditamento
de uma clÆusula tªo genØrica pode dar origem a duplicaçıes e
ambiguidades quanto ao instrumento jurídico aplicÆvel, nªo
podendo, por conseguinte, ser aceite pela Comissªo.

A Comissªo nªo pode aceitar a alteraçªo 6 que introduz um
considerando relativo ao artigo 8.o da Convençªo de Aarhus e
à participaçªo do pœblico na preparaçªo de disposiçıes regulamentares e de outras normas vinculativas directamente aplicÆveis. Esta possibilidade nªo Ø consagrada nem no articulado
da proposta da Comissªo nem nas alteraçıes aprovadas pelo
Parlamento.
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A Comissªo nªo pode aceitar as alteraçıes 7 e 30/rev relativas
ao acesso aos processos de recurso judicial no que se refere a
planos, programas e políticas. 0 acesso à justiça no que se
refere à participaçªo do pœblico em planos, programas e políticas nªo Ø explicitamente exigido no n.o 2 do artigo 9.o da
Convençªo de Aarhus. Quanto aos «planos e programas», o
acesso à justiça nªo se encontra previsto na Directiva
2001/42/CE no que se refere à avaliaçªo ambiental estratØgica
e a sua aceitaçªo no âmbito da presente proposta criaria incoerŒncias.

No que respeita às alteraçıes 20 e 21 (votaçªo conjunta), a
Comissªo nªo pode aceitar o aditamento que prevŒ que as
informaçıes devem ser disponibilizadas ao pœblico em causa
no Estado-Membro afectado «de maneira adequada», no seu
próprio território e na sua própria língua. De acordo com o
princípio da subsidiariedade, a presente proposta nªo deve
regular estas questıes de carÆcter formal e a utilizaçªo dos
termos «de maneira adequada» Ø supØrflua tendo em conta a
expressªo «seja posta à disposiçªo». O mesmo argumento Ø
aplicÆvel à alteraçªo 24 que nªo pode ser aceite na íntegra.

No que se refere às alteraçıes 9, 10 e 33 (votaçªo conjunta)
relativas ao artigo 1.o, a Comissªo nªo pode aceitar que se
preveja a participaçªo do pœblico na preparaçªo de políticas.
Segundo a Convençªo de Aarhus, assegurar a participaçªo a
esse nível Ø apenas um compromisso moral («best endeavour
clause») e, como tal, nªo tem lugar na presente proposta de
directiva. A Comissªo tambØm nªo pode aceitar a referŒncia à
participaçªo do pœblico em «em todas as fases da» preparaçªo e
revisªo dos planos e programas, que nªo Ø expressamente
exigida para fins de aplicaçªo da Convençªo de Aarhus, jÆ
prevendo o texto actual uma participaçªo atempada e efectiva.
A frase «Entre essas modalidades poderªo figurar, por exemplo,
a oferta ao pœblico de formaçªo ou de financiamento de formaçªo sobre o processo de tomada de decisıes pœblico» nªo Ø
aceite pela Comissªo. Apesar de reconhecer plenamente a importância da formaçªo ambiental, incluindo no que respeita à
participaçªo do pœblico, o que, aliÆs, Ø mencionado na Convençªo de Aarhus, a Comissªo entende que o texto proposto
nªo se enquadra na proposta. As modalidades específicas da
participaçªo do pœblico a estabelecer pelos Estados-Membros
sªo as «modalidades prÆticas» dessa participaçªo.

Quanto às alteraçıes 3 1/rev e 32/rev/23 sobre o acesso a
justiça (artigo 10.o-A da Directiva EIA e 15.o-A da Directiva
IPPC), a Comissªo só pode aceitar o aditamento dos adjectivos
«independente e imparcial» (ver explicaçıes supra). 0 resto das
alteraçıes só reflecte parcialmente o disposto no n.o 2 do
artigo 9.o da Convençªo de Aarhus. A Comissªo entende
que, para as alteraçıes serem aceites, a formulaçªo dessa convençªo deve ser reproduzida no que respeita à referŒncia ao
«interesse suficiente» e «ofensa de direito» de organizaçıes nªo
governamentais. AlØm disso, o œltimo parÆgrafo («O referido
processo deve ser cØlere e nªo exageradamente dispendioso»)
deve ser mantido, pois os termos «nªo exageradamente dispendioso» correspondem ao previsto na Convençªo de Aarhus.

No que se refere às alteraçıes 34, 15 e 16 (votaçªo conjunta)
do n.o 2 do artigo 2.o, a Comissªo nªo pode aceitar que a
referŒncia ao pedido de aprovaçªo no n.o 3 do artigo 6.o da
Directiva EIA seja alargada de forma a incluir a revisªo da
aprovaçªo. Tal referŒncia explícita poderia dar azo a uma interpretaçªo contrÆria ao disposto no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva EIA, pois sugere que a modificaçªo de uma instalaçªo
existente, sujeita à obrigaçªo de realizaçªo de uma avaliaçªo de
impacto ambiental, nªo implicarÆ necessariamente um pedido
de aprovaçªo. AlØm disso, a Comissªo nªo pode aceitar que se
acrescente, no final do n.o 4 do artigo 6.o da Directiva EIA, a
frase: «Ao adoptar decisıes, ter-se-ªo devidamente em conta os
resultados da participaçªo do pœblico». O artigo 8.o da Directiva EIA jÆ contØm uma disposiçªo semelhante para o mesmo
fim. A formulaçªo proposta do n.o 5-A no que se refere à
informaçªo a prestar ao pœblico sobre os resultados da sua
participaçªo nªo pode ser aceite. O n.o 1 do artigo 9.o da
Directiva EIA jÆ obriga as autoridades competentes a informar
o pœblico das decisıes adoptadas e dos principais motivos e
consideraçıes nas quais aquelas se baseiam. Exigir mais do que
isto seria impor uma sobrecarga administrativa desnecessÆria,
que constituiria, em œltima instância, um obstÆculo à participaçªo do pœblico.

A Comissªo nªo pode aceitar a parte da alteraçªo 35 que
introduz na disposiçªo os termos «em todas as fases» do processo de tomada de decisıes. Trata-se de um elemento que nªo
estÆ expressamente previsto na Convençªo de Aarhus e nªo
reflecte o processo de autorizaçªo da Directiva IPPC. AlØm
disso, o n.o 4-A relativo às «acçıes necessÆrias para responder
ao pœblico» nªo pode ser aceite neste ponto do texto. A formulaçªo proposta para o n.o 5, alínea h), do artigo 15.o da
Directiva IPPC jÆ prevŒ a informaçªo do pœblico sobre as decisıes adoptadas, bem como dos motivos e consideraçıes nas
quais estas se baseiam. Tal como no caso da Directiva EIA,
prever uma obrigaçªo mais rigorosa constituiria uma sobrecarga administrativa desnecessÆria.
No que se refere à alteraçªo 25, a Comissªo nªo pode aceitar a
referŒncia a «políticas», uma vez que o Anexo I só enumera
planos e programas (ver igualmente as observaçıes relativas à
alteraçªo 26, que tambØm nªo foi aceite).
Quanto às alteraçıes 27, 28 e 29 (juntas) relativas ao Anexo V
da Directiva lPPC, a Comissªo nªo pode aceitar que a revisªo
de licenças seja objecto da participaçªo do pœblico. Tal revisªo
Ø levada a cabo, muito frequentemente, atravØs de uma acçªo
administrativa interna. Na medida em que conduza a alteraçıes
das licenças, a proposta da Comissªo prevŒ a participaçªo do
pœblico nas actualizaçıes de licenças.
4. PROPOSTA ALTERADA
No que se refere ao n.o 2 do artigo 250.o do Tratado CE, a
Comissªo altera a sua proposta nos termos acima indicados.
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Proposta de regulamento do Conselho relativo à conclusªo do protocolo que fixa, para o período
compreendido entre 3 de Dezembro de 2001 e 2 de Dezembro de 2005, as possibilidades de pesca
e a contrapartida financeira previstas no acordo entre a Comunidade Europeia e a Repœblica
Gabonesa relativo à pesca ao largo da costa gabonesa
(2002/C 75 E/28)
COM(2001) 765 final  2001/0301(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 13 de Dezembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o, em conjugaçªo com o n.o
2 e o primeiro parÆgrafo do n.o 3 do seu artigo 300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Considerando o seguinte:
(1) Em conformidade com o acordo entre a Comunidade Europeia e a Repœblica Gabonesa relativo à pesca ao largo da
costa gabonesa (1), as duas partes procederam a negociaçıes para determinarem as alteraçıes ou os aditamentos a
introduzir nesse acordo no termo do período de aplicaçªo
do protocolo anexo ao acordo.

 atuneiros cercadores:
França: 20 navios
Espanha: 18 navios
 palangreiros de superfície:
Espanha: 20 navios
Portugal: 6 navios
 arrastıes:
Espanha: 900 TAB por mŒs, em mØdia anual.
GrØcia: 300 TAB por mŒs, em mØdia anual.

(2) Na sequŒncia dessas negociaçıes, foi rubricado, em 20 de
Setembro de 2001, um novo protocolo que fixa, para o
período compreendido entre 3 de Dezembro de 2001 e 2
de Dezembro de 2005, as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no citado acordo.

Se os pedidos de licença destes Estados-Membros nªo esgotarem as possibilidades de pesca fixadas no protocolo, a Comissªo pode considerar os pedidos de licença apresentados
por qualquer outro Estado-Membro.

(3) A aprovaçªo do referido protocolo Ø do interesse da Comunidade.

Artigo 3.o

(4) HÆ que definir a chave de repartiçªo das possibilidades de
pesca pelos Estados-Membros,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Os Estados-Membros cujos navios pesquem ao abrigo do presente protocolo devem notificar a Comissªo das quantidades de
cada unidade populacional capturadas na zona de pesca gabonesa, de acordo com as regras previstas pelo Regulamento (CE)
n.o 500/2001 da Comissªo de 14 de Março de 2001 (2).

Artigo 1.o
É aprovado, em nome da Comunidade, o protocolo que fixa,
para o período compreendido entre 3 de Dezembro de 2001 e
2 de Dezembro de 2005, as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no acordo entre a Comunidade
Europeia e a Repœblica Gabonesa relativo à pesca ao largo da
costa gabonesa.
O texto do protocolo acompanha o presente regulamento.

Artigo 4.o
O presidente do Conselho fica autorizado a designar as pessoas
com poderes para assinar o protocolo para o efeito de vincular
a Comunidade.
Artigo 5.o

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

As possibilidades de pesca fixadas no protocolo sªo repartidas
pelos Estados-Membros do seguinte modo:

O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 308 de 18.11.1998, p. 4.

(2) JO L 73 de 15.3.2001, p. 8.
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PROTOCOLO
que fixa, para o período compreendido entre 3 de Dezembro de 2001 e 2 de Dezembro de 2005,
as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no acordo entre a Comunidade
Europeia e a Repœblica Gabonesa relativo à pesca ao largo da costa gabonesa
Artigo 1.o
A partir de 3 de Dezembro de 2001 e por um período de
quatro anos, as possibilidades de pesca estabelecidas no artigo
2.o do acordo sªo fixadas do seguinte modo:
a) Arrastıes congeladores de fundo para a pesca de crustÆceos
e de cefalópodes: 1 200 TAB por mŒs, em mØdia anual;
b) Atuneiros cercadores congeladores: 38 navios;
c) Palangreiros de superfície: 26 navios.
Artigo 2.o
1.
O montante da contrapartida financeira global referida no
artigo 7.o do acordo Ø fixado em 1 262 500 euros por ano, dos
quais 378 750 euros a título da compensaçªo financeira e
883 750 euros para as acçıes referidas no artigo 3.o do protocolo.
A contrapartida financeira para a pesca do atum eleva-se a
787 500 euros por ano e cobre um peso de capturas de 10 500
toneladas por ano de tunídeos nas Æguas gabonesas. Se o volume das capturas de tunídeos, efectuadas pelos navios comunitÆrios na ZEE gabonesa, for superior a esta quantidade numa
base anual, o montante acima referido serÆ aumentado na
proporçªo de 75 euros por tonelada suplementar.
2.
A compensaçªo financeira anual serÆ paga atØ 30 de
Abril em 2002, 2003, 2004 e 2005. A sua afectaçªo Ø da
competŒncia exclusiva do Governo da Repœblica Gabonesa.
A compensaçªo financeira serÆ paga ao Tesouro Pœblico da
Repœblica Gabonesa na conta intitulada «Pesca Marítima, nœmero 47069 X».
Artigo 3.o
1.
Com o montante da contrapartida financeira serªo financiadas as seguintes acçıes na proporçªo de 883 750 euros por
ano, de acordo com a seguinte repartiçªo:
a) Financiamento de programas científicos e tØcnicos destinados a melhorar os conhecimentos haliŒuticos e biológicos
relativos à zona de pesca gabonesa: 141 400 euros;
b) Programa de Protecçªo e de Vigilância das Zonas de Pesca:
220 937 euros;
c) Apoio institucional à administraçªo encarregada das pescas:
220 937 euros;
d) Bolsas de estudo e estÆgios de formaçªo prÆtica nas vÆrias
disciplinas científicas, tØcnicas e económicas no domínio das
pescas: 70 700 euros;
e) Contribuiçªo da Repœblica Gabonesa para as organizaçıes
internacionais de pesca: 44 188 euros;
f) Participaçªo de delegados gaboneses nas reuniıes internacionais sobre a pesca: 35 350 euros;

g) Formaçªo profissional dos jovens pescadores artesanais e
piscicultura: 53 025 euros;
h) AssistŒncia tØcnica ao sector privado da pesca artesanal e da
piscicultura: 44 188 euros;
i) Reforço das capacidades em matØria de inspecçªo sanitÆria e
de controlo da qualidade dos produtos da pesca: 53 025
euros.
2.
As acçıes, bem como os respectivos montantes anuais,
sªo decididas pelo MinistØrio gabonŒs incumbido das pescas,
que mantØm a Comissªo Europeia informada.
3.
Os montantes anuais, com excepçªo dos constantes da
alínea d), sªo colocados à disposiçªo no Tesouro pœblico, atØ
30 de Abril em 2002, 2003, 2004 e 2005, com base na
programaçªo anual da sua utilizaçªo, na conta intitulada «Pesca
Marítima, nœmero 47069 X». Os montantes constantes da alínea d) serªo pagos à medida que sªo utilizados.
4.
O MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa apresentarÆ à delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa, o mais tardar trŒs meses após a data de aniversÆrio do protocolo, um relatório anual pormenorizado sobre
a execuçªo das acçıes, bem como os resultados obtidos. A
Comissªo reserva-se o direito de solicitar ao MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa qualquer informaçªo
complementar acerca dos resultados e de reexaminar os pagamentos em causa em funçªo da execuçªo efectiva das acçıes.
Artigo 4.o
A nªo execuçªo pela Comunidade Europeia dos pagamentos
previstos nos artigos 2.o e 3.o pode originar a suspensªo da
aplicaçªo do presente protocolo.
Artigo 5.o
1.
No caso de uma alteraçªo fundamental das circunstâncias
impedir o exercício das actividades de pesca na ZEE gabonesa,
poderÆ ser suspenso o pagamento da contrapartida financeira
pela Comunidade Europeia, na sequŒncia de consultas prØvias,
se possível, entre as duas partes.
2.
O pagamento da contrapartida financeira voltarÆ a ser
feito logo que a situaçªo se normalize, após consulta das
duas partes e confirmaçªo de que a situaçªo Ø susceptível de
permitir reiniciar as actividades de pesca.
Artigo 6.o
O presente protocolo e o seu anexo entram em vigor na data
em que as partes procederem à notificaçªo recíproca do cumprimento das formalidades necessÆrias para o efeito.
Sªo aplicÆveis a partir de 3 de Dezembro de 2001.
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ANEXO
CONDI˙ÕES DO EXERC˝CIO DAS ACTIVIDADES DE PESCA POR NAVIOS DA COMUNIDADE EUROPEIA
NA ZONA DE PESCA GABONESA
1. Formalidades aplicÆveis aos pedidos e à emissªo de licenças
O processo aplicÆvel aos pedidos e à emissªo de licenças que permitem aos navios que arvoram pavilhªo de um dos
Estados-Membros da Comunidade Europeia pescar na zona económica exclusiva gabonesa Ø o seguinte:
As autoridades competentes da Comunidade Europeia submetem, por intermØdio da delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa, ao MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa, um pedido por cada navio
que pretenda pescar ao abrigo do acordo, pelo menos quinze dias antes do início do período de validade solicitado.
Os pedidos sªo apresentados nos formulÆrios fornecidos para o efeito pelo MinistØrio incumbido das pescas da
Repœblica Gabonesa, de acordo com o modelo em anexo (ApŒndice 1).
Uma vez assinadas, as licenças sªo entregues pelo MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa aos
armadores ou seus representantes, por intermØdio da delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa, no
prazo de quinze dias œteis após a apresentaçªo do pedido. Os representantes dos armadores sªo pessoas singulares
ou colectivas escolhidas pelos armadores.
As licenças sªo emitidas para um navio determinado e nªo sªo transferíveis. Todavia, a pedido da Comissªo
Europeia, a licença de um navio pode, em caso de força maior, ser substituída por uma nova licença estabelecida
para outro navio com características idŒnticas. O armador do navio a substituir entrega a licença anulada ao
MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa, por intermØdio da delegaçªo da Comissªo Europeia.
Da nova licença devem constar:
 a data de emissªo,
 o facto de a licença anular e substituir a do navio anterior.
Nesse caso, nªo Ø devido nenhum novo adiantamento.
As licenças devem ser permanentemente mantidas a bordo. Contudo, logo que seja recebida a notificaçªo do
pagamento do adiantamento pela Comissªo Europeia ao MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa,
o navio serÆ inscrito numa lista dos navios autorizados a pescar, que serÆ notificada às autoridades gabonesas
incumbidas do controlo das pescas. Antes da recepçªo da licença definitiva, poderÆ ser obtida uma cópia desta
licença por telecópia. A cópia, que autoriza o navio a pescar atØ à recepçªo do documento original, serÆ mantida a
bordo.

2. Disposiçıes aplicÆveis aos atuneiros cercadores e aos palangreiros de superfície
1. As licenças tŒm um período de validade de um ano. Sªo renovÆveis.
2. As taxas sªo fixadas em 25 euros por tonelada pescada na zona de pesca da Repœblica Gabonesa. As taxas
incluem todos os impostos nacionais e locais, com exclusªo das taxas portuÆrias e dos encargos relativos a
prestaçıes de serviços.
3. O MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa comunicarÆ as regras de pagamento das taxas,
nomeadamente as contas bancÆrias e moedas a utilizar.
4. As licenças para os atuneiros e palangreiros da superfície sªo emitidas após pagamento de um adiantamento
forfetÆrio de 2 600 euros por ano e por atuneiro cercador e de 1 100 euros por ano e por palangreiro de
superfície, ou seja, o equivalente às taxas por:
 104 toneladas pescadas por atuneiro cercador, por ano,
 44 toneladas pescadas por palangreiro de superfície, por ano.

3. Declaraçªo das capturas e cômputo das taxas devidas pelos armadores atuneiros
Para cada período de pesca passado na ZEE gabonesa, o capitªo do navio preenche uma ficha de pesca, de acordo
com o modelo CICTA/ICCAT constante do ApŒndice 2. A ficha Ø preenchida mesmo em caso de inexistŒncia de
capturas.
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As fichas, legíveis e assinadas pelos capitªes, devem ser enviadas, no prazo de quarenta e cinco dias a contar do
termo da campanha de pesca passada na ZEE gabonesa, ao MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa, por intermØdio da delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa, assim como, o mais rapidamente
possível para efeitos de processamento, ao Instituto de Investigaçªo para o Desenvolvimento (IRD), ao Instituto
OceanogrÆfico Espanhol (IEO) ou ao Instituto PortuguŒs de Investigaçªo das Pescas e do Mar (IPIMAR).
Em caso de nªo observância destas disposiçıes, o MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa
reserva-se o direito de suspender a licença do navio em falta atØ ao cumprimento da formalidade e de aplicar as
sançıes previstas pela legislaçªo nacional. Nesse caso, a delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa
serÆ imediatamente informada.
Todos os anos, antes de 15 de Abril, os Estados-Membros comunicarªo à Comissªo Europeia, no respeitante ao ano
decorrido, o peso das capturas em toneladas, devidamente confirmado pelos institutos científicos. O cômputo das
taxas devidas a título de uma campanha anual Ø estabelecido pela Comissªo com base nessas declaraçıes e transmitido ao MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa.
Os armadores receberªo, o mais tardar no final de Abril, uma notificaçªo do cômputo estabelecido pela Comissªo
Europeia e disporªo de um prazo de trinta dias para cumprir as suas obrigaçıes financeiras. Se o montante devido a
título das actividades de pesca efectivas nªo atingir o montante do adiantamento, o saldo nªo poderÆ ser recuperado
pelo armador.

4. Disposiçıes aplicÆveis aos arrastıes congeladores de fundo
a) Para os arrastıes congeladores, as licenças tŒm um período de validade de um ano, seis meses ou trŒs meses. Sªo
renovÆveis.
b) As taxas para as licenças anuais sªo fixadas em 168 euros por tonelada de arqueaçªo bruta por navio.
As taxas das licenças por períodos inferiores a um ano sªo pagas pro rata temporis. Nos casos de licenças semestrais
e trimestrais, sªo majoradas de 3 % e 5 %, respectivamente.

5. Declaraçıes das capturas pelos armadores de arrastıes
Os arrastıes autorizados a pescar na ZEE gabonesa, ao abrigo do acordo, devem comunicar os respectivos dados de
capturas ao MinistØrio incumbido das pescas por intermØdio da delegaçªo da Comissªo Europeia no Gabªo, com
base no modelo constante do ApŒndice 3. As declaraçıes sªo mensais e devem ser comunicadas, pelo menos, uma
vez por trimestre.

6. Inspecçªo e controlo
Qualquer navio da Comunidade Europeia que pesque na ZEE da Repœblica Gabonesa permitirÆ e facilitarÆ o acesso
a bordo e o cumprimento das funçıes de inspecçªo e controlo das actividades de pesca por parte de qualquer
funcionÆrio gabonŒs. A presença desse funcionÆrio a bordo nªo deve ultrapassar o tempo necessÆrio para efectuar
verificaçıes das capturas por amostragem, bem como qualquer outra inspecçªo relativa às actividades de pesca.

7. Observadores
A pedido das autoridades gabonesas, os atuneiros e palangreiros de superfície, que pesquem na ZEE gabonesa,
levarªo a bordo um observador, que serÆ tratado como um oficial. O tempo de presença do observador a bordo
serÆ fixado pelas autoridades gabonesas, sem que, todavia, a sua presença a bordo seja, de um modo geral, superior
ao período de tempo necessÆrio ao desempenho das suas funçıes. A bordo, o observador:
 observa as actividades de pesca dos navios,
 verifica a posiçªo dos navios que estejam a exercer operaçıes de pesca,
 procede a operaçıes de amostragem biológica no âmbito de programas científicos,
 toma nota das artes de pesca utilizadas,
 verifica os dados sobre as capturas referentes à zona gabonesa constantes do diÆrio de bordo.
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Aquando da sua permanŒncia a bordo, o observador:
 toma todas as disposiçıes adequadas para que as condiçıes do seu embarque e a sua presença a bordo do navio
nªo interrompam nem constituam um entrave para as operaçıes de pesca,
 respeita os bens e equipamentos a bordo, assim como a confidencialidade de todos os documentos pertencentes
ao referido navio.
 redige um relatório das actividades que Ø transmitido às autoridades gabonesas competentes, com cópia para a
Delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa.
As condiçıes do embarque do observador serªo definidas de comum acordo entre o armador ou o seu representante e as autoridades gabonesas.
As despesas de mobilizaçªo e desmobilizaçªo do observador ficam a cargo do armador, caso este esteja na
impossibilidade de embarcar e desembarcar o observador num porto gabonŒs determinado de comum acordo
com as autoridades deste país.
Em caso de ausŒncia do observador no local e momento acordados e nas doze horas que se seguem, o armador
ficarÆ isento da sua obrigaçªo de embarcar o observador em questªo.
O salÆrio e os encargos sociais do observador ficam a cargo das autoridades competentes da Repœblica Gabonesa. O
capitªo toma todas as disposiçıes que sejam da sua responsabilidade para assegurar a segurança física e moral do
observador no exercício das suas funçıes.
8. Zonas de pesca
Os atuneiros referidos no artigo 1.o do protocolo sªo autorizados a exercer actividades de pesca nas Æguas situadas
alØm das 12 milhas marítimas medidas a partir das linhas de base.
Os arrastıes referidos no artigo 1.o do protocolo sªo autorizados, em conformidade com a legislaçªo gabonesa, a
pescar nas Æguas situadas alØm das 6 milhas marítimas medidas a partir das linhas de base.
9. Malhagem
A malhagem mínima autorizada (malha esticada) Ø de:
a) 40 mm para os arrastıes congeladores na pesca de crustÆceos;
b) 60 mm para os arrastıes congeladores na pesca de cefalópodes.
10. Entrada e saída da zona
Os navios notificarªo, com pelo menos 24 horas de antecedŒncia, o MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica
Gabonesa da sua intençªo de entrar ou sair da ZEE gabonesa. Aquando da notificaçªo de saída, os navios
comunicarªo igualmente as quantidades estimadas de capturas realizadas aquando da sua permanŒncia na ZEE
gabonesa. Estas comunicaçıes sªo efectuadas prioritariamente por telecópia (+241-76 46 02) e, no caso dos navios
nªo equipados com telecópia, por rÆdio (código de chamada DGPA-6241 MH2) ou e-mail (DGPA@internetgabon.com).
Um navio surpreendido a pescar sem ter informado da sua presença o MinistØrio incumbido das pescas da
Repœblica Gabonesa Ø considerado um navio sem licença.
AtØ aprovaçªo por cada uma das partes do cômputo definitivo das taxas referido no ponto 2, Ø conservada pelo
MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa e pelos armadores uma cópia das comunicaçıes por
telecópia ou do registo das comunicaçıes por rÆdio.
11. Zonas proibidas à navegaçªo
É proibida qualquer forma de navegaçªo nas zonas adjacentes às actividades de exploraçªo petrolífera.
O MinistØrio incumbido das pescas da Repœblica Gabonesa comunicarÆ as delimitaçıes destas zonas aos armadores
no momento da emissªo da licença de pesca.
As zonas em que Ø proibida a navegaçªo serªo igualmente comunicadas, a título informativo, à Delegaçªo da
Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa, devendo qualquer sua alteraçªo ser anunciada pelo menos dois meses
antes da sua aplicaçªo.
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12. Repouso biológico
Zona das 6 a 12 milhas: os arrastıes que pescam o camarªo costeiro devem respeitar o período de repouso
biológico de dois meses (Janeiro e Fevereiro), em conformidade com a legislaçªo gabonesa.
Zona das 12 milhas a 200 milhas: nªo Ø aplicÆvel um repouso biológico.
13. Utilizaçªo de serviços
Na medida do possível, os navios da Comunidade Europeia esforçam-se por transbordar as suas capturas e obter
num porto da Repœblica Gabonesa os abastecimentos e serviços necessÆrios para as suas actividades.
14. Procedimento em caso de apresamento
1. A Delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa serÆ informada, no prazo de dois dias œteis, de
qualquer apresamento de um navio de pesca que arvore pavilhªo de um Estado-Membro da Comunidade
Europeia e opere no âmbito de um acordo celebrado entre a Comunidade Europeia e um país terceiro, ocorrido
na zona económica exclusiva da Repœblica Gabonesa. Ao mesmo tempo, ser-lhe-Æ comunicado um relatório
sucinto sobre as circunstâncias e os motivos que suscitaram o apresamento.
2. Antes de prever a adopçªo de eventuais medidas contra o capitªo ou a tripulaçªo do navio ou qualquer acçªo
contra a carga e o equipamento do navio, com excepçªo das destinadas à preservaçªo das provas relativas à
presumível infracçªo, serÆ realizada uma reuniªo de concertaçªo, no prazo de um dia œtil após recepçªo das
informaçıes supramencionadas, entre a Delegaçªo da Comissªo Europeia na Repœblica Gabonesa e o MinistØrio
incumbido das pescas, com a eventual participaçªo de um representante do Estado-Membro em causa. Aquando
da concertaçªo, as partes trocarªo entre si quaisquer documentos ou informaçıes œteis susceptíveis de contribuir
para esclarecer as circunstâncias dos factos verificados. O armador, ou o seu representante, serÆ informado do
resultado da concertaçªo, bem como de quaisquer medidas que possam resultar do apresamento.
3. Antes de qualquer processo judicial, procurar-se-Æ resolver a presumível infracçªo por transacçªo. Este processo
terminarÆ, o mais tardar, trŒs dias œteis após o apresamento.
4. Caso a questªo nªo tenha podido ser resolvida por transacçªo e seja submetida à instância judicial competente
da Repœblica Gabonesa, serÆ fixada uma cauçªo bancÆria razoÆvel pela autoridade competente no prazo de dois
dias œteis após o final do processo de transacçªo e paga pelo armador, na pendŒncia da decisªo jurisdicional. A
cauçªo serÆ liberada pelo MinistØrio incumbido das pescas se a decisªo jurisdicional absolver o capitªo do navio
em causa.
5. O navio e a sua tripulaçªo serªo libertados:
 quer imediatamente após o fim da concertaçªo, se as conclusıes o permitirem,
 imediatamente após recepçªo do pagamento da eventual multa (processo de transacçªo), ou
 imediatamente após o depósito da cauçªo bancÆria (processo judicial).
6. Se considerar que existe um problema com a aplicaçªo do processo supramencionado, uma das partes pode
solicitar uma consulta urgente nos termos do artigo 9.o do acordo.
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ApŒndice 1
MINISTÉRIO DAS PESCAS
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Proposta de regulamento do Conselho que adapta as disposiçıes relativas aos comitØs que assistem
a Comissªo no exercício das suas competŒncias de execuçªo previstas em actos do Conselho
adoptados de acordo com o procedimento de parecer favorÆvel
(2002/C 75 E/29)
COM(2001) 789 final  2001/0313(AVC)
(Apresentada pela Comissªo em 27 de Dezembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 161.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
Considerando o seguinte:
(1) A Decisªo do Conselho 1999/468/CE, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de
execuçªo atribuídas à Comissªo (1) veio substituir a Decisªo
87/373/CEE (2).
(2) Em conformidade com a declaraçªo conjunta do Conselho
e da Comissªo (3) relativa à Decisªo 1999/468/CE, Ø necessÆrio adaptar as disposiçıes relativas aos comitØs que assistem a Comissªo no exercício das suas competŒncias de
execuçªo, previstas em aplicaçªo da Decisªo 87/373/CEE,
a fim de as tornar conformes com os artigos 3.o, 4.o e 5.o
da Decisªo 1999/468/CE.
(3) A referida declaraçªo indica as modalidades da adaptaçªo
dos procedimentos dos comitØs, que Ø automÆtica desde
que nªo afecte a natureza do comitØ prevista no acto de
base.

tipo I estabelecido pela Decisªo 87/373/CEE por disposiçıes remetendo para o procedimento consultivo previsto
no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE.
(6) As disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso aos procedimentos de comitØ dos tipos IIa e IIb estabelecidos pela
Decisªo 87/373/CEE devem ser substituídas por disposiçıes
remetendo para o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No que respeita ao procedimento consultivo, o acto referido
nos anexos Ø alterado em conformidade com o Anexo I.
Artigo 2.o
No que respeita ao procedimento de gestªo, o acto referido nos
anexos Ø alterado em conformidade com o Anexo II.
Artigo 3.o
As referŒncias às disposiçıes do acto referido nos anexos entendem-se como sendo feitas a essas disposiçıes com a alteraçªo que lhe foi dada pelo presente regulamento.
Artigo 4.o

(4) Os prazos fixados nas disposiçıes a adaptar devem permanecer em vigor. Quando nªo for previsto um prazo
preciso para adoptar as medidas de execuçªo, convØm fixar
esse prazo em trŒs meses.

O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

(5) Deve-se, por conseguinte, substituir as disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso ao procedimento de comitØ do

O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) JO C 203 de 17.7.1999, p. 1.
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ANEXO I
PROCEDIMENTO CONSULTIVO
n.o

Regulamento (CE)
1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposiçıes gerais sobre os
Fundos estruturais (JO L 161 de 26.6.1999, p. 1).
O n.o 2 do artigo 47.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando os comitØs previstos nas alíneas a), c) e d) do n.o 1 exercerem funçıes consultivas, de acordo,
respectivamente, com os artigos 48.o, 50.o e 51.o, Ø aplicÆvel o procedimento previsto no artigo 3.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.»

ANEXO II
PROCEDIMENTO DE GESTˆO
Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999, que estabelece disposiçıes gerais sobre os
Fundos estruturais (JO L 161 de 26.6.1999, p. 1).
O n.o 3 do artigo 47.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. Quando os comitØs previstos nas alíneas a), c) e d) do n.o 1 exercerem funçıes de gestªo, de acordo,
respectivamente, com os artigos 48.o, 50.o e 51.o, Ø aplicÆvel o procedimento previsto no artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que adapta as disposiçıes relativas
aos comitØs que assistem a Comissªo no exercício das suas competŒncias de execuçªo previstas em
actos do Parlamento Europeu e do Conselho adoptados de acordo com o procedimento previsto
no artigo 251.o do Tratado
(2002/C 75 E/30)
COM(2001) 789 final  2001/0314(COD)
(Apresentada pela Comissªo em 27 de Dezembro de 2001)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 40.o, 47.o, 55.o, 71.o, 80.o,
95.o, 137.o, 150.o, 152.o, 153.o, 155.o, 156.o, 175.o, 179.o, 285.o
e o n.o 3 do artigo 300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,

(6) As disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso aos procedimentos de comitØ dos tipos IIa e IIb estabelecidos pela
Decisªo 87/373/CEE devem ser substituídas por disposiçıes
remetendo para o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE.
(7) As disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso aos procedimentos de comitØ dos tipos IIa e IIIb estabelecidos pela
Decisªo 87/373/CEE devem ser substituídas por disposiçıes
remetendo para o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE,

Tendo em conta o parecer do ComitØ das Regiıes,
ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Deliberando em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 251.o do Tratado,
Considerando o seguinte:
(1) A Decisªo do Conselho 1999/468/CE, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de
execuçªo atribuídas à Comissªo (1) veio substituir a Decisªo
87/373/CEE (2).
(2) Em conformidade com a declaraçªo conjunta do Conselho
e da Comissªo (3) relativa à Decisªo 1999/468/CE, Ø necessÆrio adaptar as disposiçıes relativas aos comitØs que assistem a Comissªo no exercício das suas competŒncias de
execuçªo, previstas em aplicaçªo da Decisªo 87/373/CEE,
a fim de as tornar conformes com os artigos 3.o, 4.o e 5.o
da Decisªo 1999/468/CE.
(3) A referida declaraçªo indica as modalidades da adaptaçªo
dos procedimentos dos comitØs, que Ø automÆtica desde
que nªo afecte a natureza do comitØ prevista no acto de
base.
(4) Os prazos fixados nas disposiçıes a adaptar devem permanecer em vigor. Quando nªo for previsto um prazo
preciso para adoptar as medidas de execuçªo, convØm fixar
esse prazo em trŒs meses.
(5) Deve-se, por conseguinte, substituir as disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso ao procedimento de comitØ do
tipo I estabelecido pela Decisªo 87/373/CEE por disposiçıes remetendo para o procedimento consultivo previsto
no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) JO C 203 de 17.7.1999, p. 1.

Artigo 1.o
No que respeita ao procedimento consultivo, os actos referidos
no Anexo I sªo alterados em conformidade com o referido
anexo.
Artigo 2.o
No que respeita ao procedimento de gestªo, os actos referidos
no Anexo II sªo alterados em conformidade com o referido
anexo.
Artigo 3.o
No que respeita ao procedimento de regulamentaçªo, os actos
referidos no Anexo III sªo alterados em conformidade com o
referido anexo.
Artigo 4.o
As referŒncias às disposiçıes dos actos que figuram nos anexos
entendem-se como sendo feitas a essas disposiçıes com a redacçªo que lhes foi dada pelo presente regulamento.
Artigo 5.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO I
PROCEDIMENTO CONSULTIVO
Lista dos actos alterados:
1. Directiva 88/378/CEE do Conselho, de 3 de Maio de 1988, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes à segurança dos brinquedos (JO L 187 de 16.7.1988, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 1 do
artigo 5.o nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro submeterªo o assunto à apreciaçªo do comitØ permanente instituído pela Directiva 98/34/CE, a seguir
designado por comitØ, expondo as suas razıes. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o
procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos
7.o e 8.o da mesma. O comitØ emitirÆ um parecer o mais depressa possível. Tendo em conta o parecer do comitØ, a
Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se devem ou nªo retirar as normas em causa, ou uma parte dessas
normas, das publicaçıes referidas no n.o 1 do artigo 5.o.
2. A Comissªo informarÆ o organismo europeu de normalizaçªo em causa e conferirÆ, se for caso disso, um
novo mandato de normalizaçªo.»

2. Directiva 89/336/CEE do Conselho, de 3 de Maio de 1989, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade electromagnØtica (JO L 139 de 23.5.1989, p. 19).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 1,
alínea a), do artigo 7.o nªo satisfazem inteiramente os requisitos referidos no artigo 4.o, o Estado-Membro em causa
ou a Comissªo submeterªo o assunto à apreciaçªo do comitØ permanente instituído pela Directiva 98/34/CE, a
seguir designado por comitØ, expondo as suas razıes. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel
o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos
7.o e 8.o da mesma. O comitØ emitirÆ um parecer o mais depressa possível. Tendo em conta o parecer do comitØ, a
Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se devem ou nªo retirar as normas em causa, ou uma parte dessas
normas, das publicaçıes referidas no n.o 1, alínea a), do artigo 7.o.
2. Após recepçªo da comunicaçªo referida no n.o 2 do artigo 7.o, a Comissªo consultarÆ o comitØ. Tendo em
conta o parecer deste œltimo, a Comissªo notificarÆ o mais rapidamente possível os Estados-Membros sobre se a
norma nacional em causa deve ou nªo beneficiar da presunçªo de conformidade e, em caso afirmativo, ser entªo
objecto de uma publicaçªo nacional de referŒncia. Se a Comissªo ou um Estado-Membro considerarem que uma
norma nacional deixou de preencher as condiçıes necessÆrias para beneficiar da presunçªo de conformidade com os
requisitos de protecçªo referidos no artigo 4.o, a Comissªo consultarÆ o comitØ, que emitirÆ imediatamente o seu
parecer.
3. Tendo em conta o parecer deste œltimo, a Comissªo notificarÆ o mais rapidamente possível os Estados-Membros sobre se a norma em causa deve ou nªo beneficiar da presunçªo de conformidade e, neste caso, ser retirada,
no todo ou em parte, das publicaçıes referidas no n.o 2 do artigo 7.o.»

3. Directiva 89/686/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes aos equipamentos de protecçªo individual (JO L 399 de 30.12.1989, p. 18).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no artigo 5.o
nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro
submeterªo o assunto à apreciaçªo do comitØ instituído pela Directiva 98/34/CE (1), expondo as suas razıes.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. O comitØ emitirÆ um parecer
o mais depressa possível. Tendo em conta o parecer do comitØ, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se
devem ou nªo retirar as normas em causa, ou uma parte dessas normas, das publicaçıes referidas no artigo 5.o.
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2. Ao comitØ permanente instituído pelo n.o 2 do artigo 6.o da Directiva 89/37/CEE (2) pode ser submetida, de
acordo com o processo a seguir indicado, qualquer questªo decorrente da execuçªo e aplicaçªo prÆtica da presente
directiva. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo
3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»

4. Directiva 90/384/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1990, relativa à harmonizaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes a instrumentos de pesagem de funcionamento nªo automÆtico (JO L 189 de 20.7.1990, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 1 do
artigo 5.o nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro em causa submeterªo o assunto à apreciaçªo do comitØ permanente instituído pela Directiva 98/34/CE, a
seguir designado por comitØ, expondo as suas razıes. O comitØ emitirÆ um parecer o mais depressa possível.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. Tendo em conta o parecer do
comitØ, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se devem ou nªo retirar as normas em causa das publicaçıes
referidas no n.o 2 do artigo 5.o.»

5. Directiva 90/385/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1990, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes aos dispositivos medicinais implantÆveis activos (JO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no artigo 5.o
nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro em
causa submeterªo o assunto à apreciaçªo do comitØ permanente instituído pela Directiva 98/34/CE, expondo as
suas razıes. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no
artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. O comitØ emitirÆ
um parecer o mais depressa possível. Tendo em conta o parecer do comitØ, a Comissªo indicarÆ aos Estados-Membros as medidas a tomar no que se refere às normas e à publicaçªo referidas no artigo 5.o.
2. A Comissªo serÆ assistida por um comitØ permanente, a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. O comitØ adoptarÆ o seu regulamento interno. Pode ser submetida ao comitØ qualquer questªo decorrente da execuçªo e aplicaçªo prÆtica da
presente directiva, de acordo com o procedimento a seguir previsto. Quando for feita referŒncia ao presente
nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das
disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»

6. Directiva 90/396/CEE do Conselho, de 29 de Junho de 1990, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes aos aparelhos a gÆs (JO L 196 de 26.7.1990, p. 15).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 1 do
artigo 5.o nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro em causa submeterªo o assunto à apreciaçªo do comitØ permanente instituído pela Directiva 98/34/CE, a
seguir designado por comitØ, expondo as suas razıes. O comitØ emitirÆ um parecer o mais depressa possível.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3. Tendo em conta o parecer do comitØ, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se devem ou nªo retirar
as normas em causa das publicaçıes referidas no n.o 1 do artigo 5.o.
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4. Após recepçªo da comunicaçªo referida no n.o 2 do artigo 5.o, a Comissªo consultarÆ o comitØ. Após
recepçªo do parecer do comitØ, a Comissªo informarÆ os Estados-Membros, no prazo de um mŒs, sobre se as
normas nacionais em questªo devem ou nªo usufruir da presunçªo de conformidade e, em caso afirmativo, os
Estados-Membros publicarªo os nœmeros de referŒncia dessas normas. A Comissªo publicÆ-los-Æ igualmente no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.»

7. Directiva 90/377/CEE do Conselho, de 29 de Junho de 1990, que estabelece um processo comunitÆrio que assegure
a transparŒncia dos preços no consumidor final industrial de gÆs e electricidade (JO L 185 de 17.7.1990, p. 16).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
No que se refere às alteraçıes visadas no artigo 6.o, a Comissªo serÆ assistida por um comitØ consultivo
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»

8. Regulamento (CEE) n.o 3880/91 do Conselho, de 17 de Dezembro de 1991, relativo à apresentaçªo de estatísticas
sobre as capturas nominais efectuadas pelos Estados-Membros que pescam no Nordeste do Atlântico (JO L 365 de
31.12.1991, p. 1).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros, presidido pelo representante da Comissªo e convocado pelo seu Presidente, quer por sua própria
iniciativa, quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento consultivo previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»

9. Regulamento (CEE) n.o 2408/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992, relativo ao acesso das transportadoras aØreas
comunitÆrias às rotas aØreas intracomunitÆrias (JO L 240 de 24.8.1992, p. 8).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2.

O comitØ aconselharÆ a Comissªo sobre a aplicaçªo dos artigos 9.o e 10.o.

3. A Comissªo poderÆ ainda consultar o comitØ sobre quaisquer questıes respeitantes à aplicaçªo do presente
regulamento.
4.

O comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno.

5. Quando for feita referŒncia ao presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
10. Directiva 93/15/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa à harmonizaçªo das disposiçıes respeitantes à
colocaçªo no mercado e ao controlo dos explosivos para utilizaçªo civil (JO L 121 de 15.5.1993, p. 20).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no artigo 4.o
nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro em
causa submeterªo o assunto à apreciaçªo do comitØ permanente instituído pela Directiva 98/34/CE, expondo as
suas razıes. O comitØ emitirÆ um parecer o mais depressa possível.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3. Tendo em conta o parecer do comitØ, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros as medidas a tomar no
que se refere às normas e à publicaçªo referidas no artigo 4.o.»

11. Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa aos dispositivos mØdicos (JO L 169 de
12.7.1993, p. 1).
O n.o 2 do artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»

12. Decisªo 93/704/CE do Conselho, de 30 de Novembro de 1993, relativa à criaçªo de um banco de dados comunitÆrio sobre os acidentes de circulaçªo rodoviÆria (JO L 329 de 30.12.1993, p. 63).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento previsto no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo
ComitØ para o Programa Estatístico, instituído pela Decisªo 89/382/CEE, Euratom.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»

13. Directiva 94/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Março de 1994, relativa à aproximaçªo das
legislaçıes dos Estados-Membros sobre aparelhos e sistemas de protecçªo destinados a ser utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas (JO L 100 de 19.4.1994, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 2 do
artigo 5.o nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro submeterªo o assunto à apreciaçªo do ComitØ instituído pela Directiva 98/34/CE, expondo as suas razıes.
O comitØ permanente Ø composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da
Comissªo. O comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno. O comitØ emitirÆ um parecer o mais depressa possível.
Tendo em conta o parecer do ComitØ, a Comissªo notificarÆ os Estados-Membros da necessidade de proceder ou
nªo à retirada das normas em questªo das publicaçıes referidas no n.o 2 do artigo 5.o.
2. A Comissªo pode tomar qualquer medida adequada para garantir uma aplicaçªo prÆtica uniforme da presente
directiva, de acordo com o procedimento previsto no n.o 3.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4. O comitØ permanente pode, alØm disso, analisar qualquer outra questªo relativa à aplicaçªo da presente
directiva, levantada pelo presidente, por sua própria iniciativa ou a pedido de um Estado-Membro.»
14. Decisªo n.o 3092/94 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Dezembro de 1994, que cria um sistema
comunitÆrio de informaçªo relativa aos acidentes domØsticos e em actividades de lazer (JO L 331 de 21.12.1994,
p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ instituído pelo n.o 1 do artigo 10.o da Directiva 92/59/CEE.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3. A pedido da Comissªo ou de um Estado-Membro, o comitØ pode analisar qualquer questªo relacionada com a
aplicaçªo da presente decisªo.»
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15. Directiva 95/16/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 1995, relativa à aproximaçªo das
legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes aos ascensores (JO L 213 de 7.9.1995, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 2 do
artigo 5.o nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro submeterªo o assunto à apreciaçªo do ComitØ instituído pela Directiva 98/34/CE, expondo as suas razıes.
O comitØ permanente Ø composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da
Comissªo. O comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno. O comitØ emitirÆ um parecer o mais depressa possível.
Tendo em conta o parecer do ComitØ, a Comissªo notificarÆ os Estados-Membros da necessidade de proceder ou
nªo à retirada das normas em questªo das publicaçıes referidas no n.o 2 do artigo 5.o.
2. A Comissªo pode tomar qualquer medida adequada para garantir uma aplicaçªo prÆtica uniforme da presente
directiva, de acordo com o procedimento previsto no n.o 3.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4. O comitØ permanente pode, alØm disso, analisar qualquer outra questªo relativa à aplicaçªo da presente
directiva, levantada pelo presidente, por sua própria iniciativa ou a pedido de um Estado-Membro.»
16. Directiva 96/67/CE do Conselho, de 15 de Outubro de 1996, relativa ao acesso ao mercado da assistŒncia em escala
nos aeroportos da Comunidade (JO L 272 de 25.10.1996, p. 36).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2.

O comitØ aconselharÆ a Comissªo sobre a aplicaçªo do artigo 9.o.

3. A Comissªo poderÆ ainda consultar o comitØ sobre quaisquer questıes respeitantes à aplicaçªo da presente
directiva.
4.

O comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno.

5. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
17. Directiva 96/75/CE do Conselho, de 19 de Novembro de 1996, relativa às regras de fretamento e de determinaçªo
dos preços no sector dos transportes nacionais e internacionais de mercadorias por via navegÆvel na Comunidade
(JO L 304 de 27.11.1996, p. 12).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ estabelecido pela Directiva 91/672/CEE.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
18. Directiva 97/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Maio de 1997, relativa à aproximaçªo das
legislaçıes dos Estados-Membros sobre equipamentos sob pressªo (JO L 181 de 9.7.1997, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas previstas no n.o 2 do artigo 5.o nªo
preenchem inteiramente os requisitos essenciais previstos no artigo 3.o, o Estado-Membro em causa ou a Comissªo
submeterªo o assunto ao comitØ permanente instituído pela Directiva 98/34/CE, expondo as suas razıes. Quando
for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. O comitØ emitirÆ um parecer o mais
depressa possível. Tendo em conta o parecer do comitØ, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se devem ou
nªo retirar as normas em causa das publicaçıes referidas no n.o 2 do artigo 5.o.»
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O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
A Comissªo pode tomar qualquer medida adequada para a aplicaçªo das seguintes disposiçıes: Quando um
Estado-Membro considerar que, por razıes de segurança muito graves:
 um equipamento sob pressªo ou um grupo de equipamentos sob pressªo, abrangidos pelo n.o 3 do artigo 3.o,
devem ser sujeitos ao disposto no n.o 1 do artigo 3.o, ou
 um conjunto ou um grupo de conjuntos, abrangidos pelo n.o 3 do artigo 3.o, devem ser sujeitos ao disposto no
n.o 2 do artigo 3.o, ou
 um equipamento sob pressªo ou um grupo de equipamentos sob pressªo devem, em derrogaçªo do disposto no
Anexo II, ser classificados noutra categoria, apresentarÆ à Comissªo um pedido devidamente justificado, solicitando-lhe que tome as medidas necessÆrias. Essas medidas serªo adoptadas nos termos do procedimento
previsto no n.o 3.
2. A Comissªo serÆ assistida por um ComitØ permanente composto por representantes designados pelos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo, a seguir designado por comitØ. O comitØ elaborarÆ o seu
regulamento interno.
3. O representante da Comissªo submeterÆ à apreciaçªo do comitØ um projecto das medidas a tomar em
aplicaçªo do n.o 1. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto
no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4. O comitØ pode, alØm disso, analisar qualquer questªo suscitada pela execuçªo e aplicaçªo prÆtica da presente
directiva e levantada pelo seu presidente, por sua própria iniciativa ou a pedido de um Estado-Membro.»

19. Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 1998, relativa aos dispositivos
mØdicos de diagnóstico in vitro (JO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ instituído pelo n.o 1 do artigo 5.o da Directiva 98/34/CE.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
20. Decisªo n.o 283/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Janeiro de 1999, que estabelece um
quadro geral de actividades comunitÆrias a favor dos consumidores (JO L 34 de 9.2.1999, p. 1).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
Na definiçªo dos critØrios de selecçªo das actividades e projectos referidos nas alíneas b) e c) do artigo 2.o e na
selecçªo dessas actividades e projectos, a Comissªo serÆ assistida por um comitØ consultivo composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3. AlØm disso, no início de cada ano, a Comissªo informarÆ o comitØ acerca das actividades financiadas nos
termos da alínea a) do artigo 2.o.»
21. Decisªo n.o 372/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Fevereiro de 1999, que adopta um
programa de acçªo comunitÆria em matØria de prevençªo de lesıes no quadro da acçªo no domínio da saœde
pœblica (1999-2003) (JO L 46 de 20.2.1999, p. 1).
O n.o 3 do artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. AlØm disso, a Comissªo pode consultar o comitØ sobre qualquer outra questªo relativa à execuçªo do
presente programa. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto
no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
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22. Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa aos equipamentos de
rÆdio e equipamentos terminais de telecomunicaçıes e ao reconhecimento mœtuo da sua conformidade (JO L 91 de
7.4.1999, p. 10).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
O comitØ serÆ consultado sobre as questıes relacionadas com o artigo 5.o, o n.o 2 do artigo 6.o, o n.o 4 do
artigo 7.o, o n.o 4 do artigo 9.o e o ponto 5 do Anexo VII.
2. A Comissªo consultarÆ periodicamente o comitØ sobre as tarefas de fiscalizaçªo relacionadas com a aplicaçªo
da presente directiva e, se for caso disso, enunciarÆ directrizes na matØria.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma, e a Comissªo tomarÆ a sua
decisªo no prazo de um mŒs após a recepçªo do parecer do comitØ.
4. A Comissªo consultarÆ periodicamente os representantes dos operadores das redes de telecomunicaçıes,
consumidores e fabricantes e informarÆ regularmente o comitØ dos resultados dessas consultas.»
23. Directiva 1999/13/CE do Conselho, de 11 de Março de 1999, relativa à limitaçªo das emissıes de compostos
orgânicos volÆteis resultantes da utilizaçªo de solventes orgânicos em certas actividades e instalaçıes (JO L 85 de
23.3.1999, p. 1).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um ComitØ consultivo composto por representantes dos Estados-Membros e
presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
24. Decisªo do Conselho 1999/382/CE, de 26 de Abril de 1999, que cria a segunda fase do programa comunitÆrio de
acçªo em matØria de formaçªo profissional «Leonardo da Vinci» (JO L 146 de 11.6.1999, p. 33).
O n.o 5 do artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«5. O representante da Comissªo consultarÆ o comitØ sobre quaisquer outras questıes relevantes relativas à
execuçªo do presente programa. Nesse caso, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da
Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
25. Directiva 1999/32/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à reduçªo do teor de enxofre de determinados
combustíveis líquidos e que altera a Directiva 93/12/CEE (JO L 121 de 11.5.1999, p. 13).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
A Comissªo Ø assistida por um ComitØ de natureza consultiva composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
26. Decisªo n.o 1295/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 1999, que adopta um
programa de acçªo comunitÆria em matØria de doenças raras no quadro da acçªo no domínio da saœde pœblica
(1999-2003) (JO L 155 de 22.6.1999, p. 1).
O n.o 3 do artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. AlØm disso, a Comissªo pode consultar o comitØ sobre qualquer outra questªo relativa à execuçªo do
presente programa. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto
no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.»
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ANEXO II
PROCEDIMENTO DE GESTˆO
Lista dos actos alterados:
1. Regulamento (CEE) n.o 571/88 do Conselho, de 29 de Fevereiro de 1988, relativo à organizaçªo de uma sØrie de
inquØritos comunitÆrios sobre a estrutura das exploraçıes agrícolas para o período de 1988 a 1997 (JO L 56 de
2.3.1988, p. 1).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

2. Directiva 89/130/CEE, Euratom do Conselho, de 13 de Fevereiro de 1989, relativa à harmonizaçªo da determinaçªo
do produto nacional bruto a preços de mercado (JO L 49 de 21.2.1989, p. 26).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

3. Regulamento (CEE) n.o 1576/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, que estabelece as regras gerais relativas à
definiçªo, à designaçªo e à apresentaçªo das bebidas espirituosas (JO L 160 de 12.6.1989, p. 1).
Os artigos 13.o e 14.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
A Comissªo serÆ assistida por um ComitØ de Execuçªo para as Bebidas Espirituosas, a seguir designado por
comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo.
Artigo 14.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Ø convocado pelo seu
presidente, quer por iniciativa deste quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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4. Regulamento (Euratom, CEE) n.o 1588/90 do Conselho, de 11 de Junho de 1990, relativo à transmissªo de
informaçıes abrangidas pelo segredo estatístico ao Serviço de Estatística das Comunidades Europeias (JO L 151
de 15.6.1990, p. 1).

O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 7.o
1.
É instituído um ComitØ do Segredo Estatístico, a seguir designado por comitØ, composto por representantes
de todos os Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo (o Director-Geral do SECE ou uma
pessoa por ele designada).
2. O representante da Comissªo submeterÆ à apreciaçªo do comitØ um projecto das medidas a tomar, referidas
no n.o 3 do artigo 4.o e no n.o 3 do artigo 5.o. É aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.

4.

O comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno.»

5. Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, de 9 de Outubro de 1990, relativo à nomenclatura estatística das
actividades económicas na Comunidade Europeia (JO L 293 de 24.10.1990, p. 1).

O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 9.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

6. Regulamento (CEE) n.o 1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 1991, que estabelece as regras gerais relativas à
definiçªo, designaçªo e apresentaçªo dos vinhos aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos
cocktails aromatizados de produtos vitivinícolas (JO L 149 de 14.6.1991, p. 1).

Os artigos 12.o e 13.o passam a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 12.o
É instituído um ComitØ de Execuçªo para as Bebidas Espirituosas, a seguir designado por comitØ, composto por
representantes designados pelos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo.
Artigo 13.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Ø convocado pelo seu
presidente, quer por iniciativa deste quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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7. Regulamento (CEE) n.o 3330/91 do Conselho, de 7 de Novembro de 1991, relativo às estatísticas das trocas de bens
entre Estados-Membros (JO L 316 de 16.11.1991, p. 1).
O artigo 30.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 30.o
1.
As disposiçıes necessÆrias à aplicaçªo do presente regulamento serªo adoptadas segundo o processo definido
nos n.os 2 e 3.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs, no mÆximo.»

8. Regulamento (CEE) n.o 3924/91 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, relativo à criaçªo de um inquØrito
comunitÆrio sobre a produçªo industrial (JO L 374 de 31.12.1991, p. 1).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

9. Directiva 91/692/CEE do Conselho, de 23 de Dezembro de 1991, relativa à normalizaçªo e à racionalizaçªo dos
relatórios sobre a aplicaçªo de determinadas directivas respeitantes ao ambiente (JO L 377 de 31.12.1991, p. 48).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

10. Directiva 92/51/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativa a um segundo sistema geral de reconhecimento
das formaçıes profissionais, que completa a Directiva 89/48/CEE (JO L 209 de 24.7.1992, p. 25).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
As listas dos ciclos de formaçªo constantes dos anexos C e D podem ser alteradas após pedido fundamentado
de qualquer Estado-Membro interessado à Comissªo. Esse pedido deve ser acompanhado de todas as informaçıes
œteis e, nomeadamente, do texto das disposiçıes de direito nacional pertinentes. O Estado-Membro requerente
informarÆ igualmente desse facto os outros Estados-Membros.
2. A Comissªo analisarÆ o ciclo de formaçªo em causa, bem como os ciclos exigidos nos outros Estados-Membros. VerificarÆ, em especial, se o título que sanciona o ciclo da formaçªo em causa confere ao seu titular:  um
nível de formaçªo profissional tªo elevado quanto o do ciclo de estudos pós-secundÆrios referido na alínea a),
primeiro parÆgrafo, segundo travessªo, subalínea i), do artigo 1.o e  um nível semelhante de responsabilidade e de
funçıes.
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3. A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
4. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
5.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em dois meses.

6. A Comissªo comunicarÆ a sua decisªo ao Estado-Membro interessado e procederÆ, se for caso disso, à
publicaçªo da lista alterada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
7. As alteraçıes introduzidas nas listas dos ciclos de formaçªo constantes dos Anexos C e D com base no
procedimento definido supra serªo imediatamente aplicÆveis na data fixada pela Comissªo.»

11. Directiva 92/109/CEE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1992, relativa à produçªo e colocaçªo no mercado de
certas substâncias utilizadas na produçªo ilegal de estupefacientes e psicotrópicos (JO L 370 de 19.12.1992, p. 76).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ instituído pelo artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 3677/90. O
comitØ analisarÆ as questıes relativas à aplicaçªo da presente directiva levantadas pelo seu presidente, quer por
iniciativa própria quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.

4.

O processo definido no n.o 2 aplica-se, nomeadamente, para:

a) a determinaçªo, caso necessÆrio, das condiçıes relativas à documentaçªo e rotulagem de misturas e preparados
de substâncias da categoria 2 do Anexo I, tal como prevista no artigo 2.o;
b) a alteraçªo dos anexos da presente directiva, nos casos em que os quadros do anexo da convençªo das Naçıes
Unidas forem alterados.
c) a alteraçªo dos limiares previstos no Anexo II.»

12. Regulamento (CEE) n.o 696/93 do Conselho, de 15 de Março de 1993, relativo às unidades estatísticas de observaçªo e de anÆlise do sistema produtivo na Comunidade (JO L 76 de 30.3.1993, p. 1).
Os n.os 2 e 3 do artigo 7.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

13. Directiva 93/15/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa à harmonizaçªo das disposiçıes respeitantes à
colocaçªo no mercado e ao controlo dos explosivos para utilizaçªo civil (JO L 121 de 15.5.1993, p. 20).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo. O comitØ analisarÆ as questıes relativas à aplicaçªo da presente directiva levantadas pelo
seu presidente, quer por iniciativa própria quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.

4. O processo definido no n.o 2 aplica-se nomeadamente para ter em conta as modificaçıes futuras das
recomendaçıes das Naçıes Unidas.»

14. Directiva 93/16/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, destinada a facilitar a livre circulaçªo dos mØdicos e o
reconhecimento mœtuo dos seus diplomas, certificados e outros títulos (JO L 165 de 7.7.1993, p. 1).
O n.o 3 do artigo 44.oA passa a ter a seguinte redacçªo:
«3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. O prazo previsto no n.o 3 do
artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em dois meses.»

15. Regulamento (CEE) n.o 2186/93 do Conselho, de 22 de Julho de 1993, relativo à coordenaçªo comunitÆria do
desenvolvimento de ficheiros de empresas utilizados para fins estatísticos (JO L 196 de 5.8.1993, p. 1).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico instituído pela Decisªo 89/382/CEE, Euratom,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

16. Regulamento (CEE) n.o 3696/93 do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativo à classificaçªo estatística dos
produtos por actividade (CPA) na Comunidade Económica Europeia (JO L 342 de 31.12.1993, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

17. Regulamento (CE) n.o 1172/95 do Conselho, de 22 de Maio de 1995, relativo às estatísticas das trocas de bens da
Comunidade e dos seus Estados-Membros com países terceiros (JO L 118 de 25.5.1995, p. 10).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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18. Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecçªo das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulaçªo desses dados (JO L 281
de 23.11.1995, p. 31).
O artigo 31.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 31.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

19. Directiva 95/57/CE do Conselho, de 23 de Novembro de 1995, relativa à recolha de informaçıes estatísticas no
sector do turismo (JO L 291 de 6.12.1995, p. 32).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

20. Directiva 95/64/CE do Conselho de 8 de Dezembro de 1995 relativa ao levantamento estatístico dos transportes
marítimos de mercadorias e de passageiros (JO L 320 de 30.12.1995, p. 25).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do programa estatístico instituído pela Decisªo 89/382/CEE, Euratom,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

21. Regulamento (CE) n.o 788/96 do Conselho, de 22 de Abril de 1996, relativo à comunicaçªo pelos Estados-Membros
de estatísticas sobre a produçªo aquícola (JO L 108 de 1.5.1996, p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em dois meses.»

22. Regulamento (CE) n.o 1257/96 do Conselho de 20 de Junho de 1996 relativo à ajuda humanitÆria (JO L 163 de
2.7.1996, p. 1).
Os n.os 2 e 3 do artigo 17.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
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O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

23. Regulamento (CE) n.o 1292/96 do Conselho de 27 de Junho de 1996 relativo à política e à gestªo da ajuda
alimentar das acçıes específicas de apoio à segurança alimentar (JO L 166 de 5.7.1996, p. 1).
O artigo 27.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 27.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em dois meses.»

24. Regulamento (CE) n.o 322/97 do Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, relativo às estatísticas comunitÆrias (JO L 52
de 22.2.1997, p. 1).
Os n.os 2 e 3 do artigo 20.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

25. Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, relativa à colocaçªo de
produtos biocidas no mercado (JO L 123 de 24.4.1998, p. 1).
Os n.os 1 e 2 do artigo 28.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos Produtos Biocidas, a seguir designado por comitØ
permanente, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo. O
comitØ permanente adoptarÆ o seu regulamento interno.
2. No que se refere às questıes submetidas à apreciaçªo do comitØ permanente em conformidade com o artigo
4.o, o n.o 3 do artigo 11.o, os artigos 15.o, 17.o, 18.o e 19.o, o n.o 1, alínea b), do artigo 27.o e os artigos 29.o e 33.o,
assim como à elaboraçªo de dados específicos por tipo de produto referido no Anexo V, com base nos requisitos
constantes dos Anexos III A e III B e, se for caso disso, dos Anexos IV A e IV B, Ø aplicÆvel o procedimento de
gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

26. Regulamento (CE) n.o 1172/98 do Conselho, de 25 de Maio de 1998, relativo ao levantamento estatístico dos
transportes rodoviÆrios de mercadorias (JO L 163 de 6.6.1998, p. 1).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

27. Regulamento (CE) n.o 1658/98 do Conselho, de 17 de Julho de 1998, relativo ao co-financiamento com as
organizaçıes nªo governamentais de desenvolvimento (ONG) europeias de acçıes em domínios de interesse para
os países em desenvolvimento (JO L 213 de 30.7.1998, p. 1).
Os artigos 9.o e 10.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento previsto no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo
ComitØ instituído pelo artigo 8.o.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.

Artigo 10.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento previsto no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo
ComitØ instituído pelo artigo 8.o.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs, no mÆximo.»

28. Regulamento (CE) n.o 1659/98 do Conselho, de 17 de Julho de 1998, relativo à cooperaçªo descentralizada
(JO L 213 de 30.7.1998, p. 6).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ GeogrÆfico competente em matØria de desenvolvimento.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

29. Directiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de Novembro de 1998, relativa à qualidade da Ægua destinada ao consumo
humano (JO L 330 de 5.12.1998, p. 32).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

30. Regulamento (CE) n.o 2836/98 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1998, relativo à integraçªo das questıes de
gØnero na cooperaçªo para o desenvolvimento (JO L 354 de 30.12.1998, p. 5).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ GeogrÆfico competente em matØria de desenvolvimento.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

31. Decisªo n.o 372/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Fevereiro de 1999, que adopta um
programa de acçªo comunitÆria em matØria de prevençªo de lesıes no quadro da acçªo no domínio da saœde
pœblica (1999-2003) (JO L 46 de 20.2.1999, p. 1).
O n.o 2 do artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.

O representante da Comissªo submeterÆ à apreciaçªo do comitØ projectos de medidas sobre:

a) o regulamento interno do comitØ;
b) um programa de trabalho anual indicando as prioridades de acçªo;
c) as regras, processos e especificaçıes de conteœdo e de financiamento necessÆrios para assegurar a execuçªo do
sistema comunitÆrio que consta da parte A do anexo, incluindo as relativas à participaçªo dos países referidos no
n.o 2 do artigo 6.o;

26.3.2002

PT

26.3.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

d) as regras, critØrios e processos de selecçªo e financiamento dos projectos de execuçªo da acçªo específica que
consta da parte B do anexo, incluindo os que impliquem uma cooperaçªo com organizaçıes internacionais
competentes em matØria de saœde pœblica e a participaçªo dos países referidos no n.o 2 do artigo 6.o;
e) o processo de acompanhamento e de avaliaçªo;
f) as regras de coordenaçªo com os programas e iniciativas directamente relacionados com a realizaçªo do
objectivo do presente programa;
g) as formas de cooperaçªo com as instituiçıes e organizaçıes a que se refere o n.o 2 do artigo 2.o.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em dois meses.»
32. Decisªo do Conselho 1999/382/CE, de 26 de Abril de 1999, que cria a segunda fase do programa comunitÆrio de
acçªo em matØria de formaçªo profissional «Leonardo da Vinci» (JO L 146 de 11.6.1999, p. 33).
Os n.os 3 e 4 do artigo 7.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«3. No que se refere aos pontos mencionados no n.o 2, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo
4.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em dois meses.»

33. Decisªo 1999/297/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, que estabelece uma infra-estrutura de informaçªo
estatística comunitÆria relativa à indœstria e aos mercados do sector audiovisual e sectores conexos (JO L 117 de
5.5.1999, p. 39).
O artigo 4.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 4.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

34. Decisªo n.o 1295/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 1999, que adopta um
programa de acçªo comunitÆria em matØria de doenças raras no quadro da acçªo no domínio da saœde pœblica
(1999-2003) (JO L 155 de 22.6.1999, p. 1).
O n.o 2 do artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2.

O representante da Comissªo submeterÆ à apreciaçªo do comitØ projectos de medidas sobre:

a) o regulamento interno do comitØ;
b) um programa de trabalho anual indicando as prioridades de acçªo;
c) as regras, critØrios e processos de selecçªo e financiamento de projectos no âmbito do presente programa,
incluindo os que impliquem uma cooperaçªo com organizaçıes internacionais competentes em matØria de saœde
pœblica e a participaçªo dos países referidos no n.o 2 do artigo 6.o;
d) o processo de avaliaçªo;
e) as modalidades de difusªo e transferŒncia dos resultados;
f) as regras de coordenaçªo com os programas e iniciativas directamente relacionados com a realizaçªo do
objectivo do presente programa;
g) as formas de cooperaçªo com as instituiçıes e organizaçıes a que se refere o n.o 2 do artigo 2.o.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em dois meses.»
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ANEXO III
PROCEDIMENTO DE REGULAMENTA˙ˆO
Lista dos actos legislativos:
1. Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos (JO L 194 de 25.7.1975, p. 47).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

2. Regulamento (CEE) n.o 357/79 do Conselho, de 5 de Fevereiro de 1979, relativo aos inquØritos estatísticos sobre as
superfícies vitícolas (JO L 54 de 5.3.1979, p. 124).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

3. Primeira Directiva 79/267/CEE do Conselho, de 5 de Março de 1979, relativa à coordenaçªo das disposiçıes
legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes ao acesso à actividade de seguro directo de vida e ao
seu exercício (JO L 63 de 13.3.1979, p. 1).
O n.o 6 do artigo 32.oB passa a ter a seguinte redacçªo:
«6. A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de
regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o
da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE serÆ fixado em cada acto a adoptar
pelo Conselho por força do presente nœmero, mas nªo poderÆ em caso algum ultrapassar trŒs meses.»

4. Directiva 79/279/CEE do Conselho, de 5 de Março de 1979, relativa à coordenaçªo das condiçıes de admissªo de
valores mobiliÆrios à cotaçªo oficial de uma bolsa de valores (JO L 66 de 16.3.1979, p. 21).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
Tendo em vista a adaptaçªo, em funçªo das exigŒncias da situaçªo económica, do montante mínimo de
capitalizaçªo em bolsa previsto e fixado no ponto I.2, primeiro parÆgrafo, do esquema A, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos
7.o e 8.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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5. Directiva 85/591/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, relativa à introduçªo de modos de colheita de
amostras e de mØtodos de anÆlise comunitÆrios para o controlo dos gØneros destinados à alimentaçªo humana
(JO L 372 de 31.12.1985, p. 50).
O artigo 4.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 4.o
1.
Quando se recorrer ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, instituído pela Decisªo 69/414/CEE (1), a seguir designado por comitØ, Ø convocado pelo seu presidente,
quer por sua própria iniciativa quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

6. Regulamento (CE) n.o 3821/85 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, relativo à introduçªo de um aparelho de
controlo no domínio dos transportes rodoviÆrios (JO L 370 de 31.12.1985, p. 8).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento previsto no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida por um
comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

7. Directiva 88/320/CEE do Conselho, de 9 de Junho de 1988, relativa à inspecçªo e verificaçªo das boas prÆticas de
laboratório (BPL) (JO L 145 de 11.6.1988, p. 35).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

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

8. Directiva 88/344/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1988, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros sobre os solventes de extracçªo utilizados no fabrico de gØneros alimentícios e dos respectivos ingredientes (JO L 157 de 24.6.1988, p. 28).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros
Alimentícios Ø convocado pelo seu presidente.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

9. Directiva 88/388/CEE do Conselho, de 22 de Junho de 1988, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros no domínio dos aromas destinados a serem utilizados nos gØneros alimentícios e dos materiais de base
para a respectiva produçªo (JO L 184 de 15.7.1988, p. 61).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros
Alimentícios Ø convocado pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de
um Estado-Membro.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

10. Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximaçªo das disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos produtos de construçªo (JO L 40 de
11.2.1989, p. 12).
O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
A pedido do seu presidente ou de um Estado-Membro, o comitØ referido no artigo 19.o examinarÆ todas as
questıes relacionadas com a execuçªo e a aplicaçªo prÆtica da presente directiva.
2.

Serªo adoptadas, segundo o procedimento previsto nos n.os 3 e 4, as disposiçıes necessÆrias para:

a) estabelecer categorias de requisitos na medida em que nªo tenham sido incluídas nos documentos interpretativos
e definir o procedimento para a certificaçªo de conformidade nos mandatos de normalizaçªo, nos termos do
n.o 1 do artigo 7.o, e nos guias de aprovaçªo, nos termos do n.o 1 do artigo 11.o;
b) dar instruçıes para a elaboraçªo de documentos interpretativos previstos no n.o 1 do artigo 12.o e tomar
decisıes sobre os documentos interpretativos, nos termos do n.o 3 do artigo 12.o;
c) reconhecer as especificaçıes tØcnicas nacionais, nos termos do n.o 3 do artigo 4.o.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

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

11. Directiva 89/107/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes aos aditivos que podem ser utilizados nos gØneros destinados à alimentaçªo humana
(JO L 40 de 11.2.1989, p. 27).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros
Alimentícios Ø convocado pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de
um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

12. Directiva 89/108/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes aos alimentos ultracongelados destinados à alimentaçªo humana (JO L 40 de
11.2.1989, p. 34).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros
Alimentícios Ø convocado pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa quer a pedido do representante de um
Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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13. Directiva 89/109/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com gØneros alimentícios
(JO L 40 de 11.2.1989, p. 38).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros
Alimentícios Ø convocado pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa quer a pedido do representante de um
Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

14. Directiva 89/398/CEE do Conselho, de 3 de Maio de 1989, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes aos gØneros alimentícios destinados a uma alimentaçªo especial (JO L 186 de 30.6.1989,
p. 27).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros
Alimentícios, a seguir designado por comitØ, Ø convocado pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa quer
a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

15. Regulamento (CEE) n.o 1576/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, que estabelece as regras gerais relativas à
definiçªo, à designaçªo e à apresentaçªo das bebidas espirituosas (JO L 160 de 12.6.1989, p. 1).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o comitØ Ø convocado pelo seu
presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

16. Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicaçªo de medidas destinadas a promover
a melhoria da segurança e da saœde dos trabalhadores no trabalho (JO L 183 de 29.6.1989, p. 1).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
Tendo em vista as adaptaçıes de natureza estritamente tØcnica das directivas previstas n.o 1 do artigo 16.o, em
funçªo:
 da adopçªo de directivas em matØria de harmonizaçªo tØcnica e de normalizaçªo, e/ou
 do progresso tØcnico, da evoluçªo das regulamentaçıes ou especificaçıes internacionais e dos conhecimentos, a
Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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17. Regulamento (CEE) n.o 837/90 do Conselho, de 26 de Março de 1990, relativo às informaçıes estatísticas a fornecer
pelos Estados-Membros sobre a produçªo de cereais (JO L 88 de 3.4.1990, p. 1).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

18. Directiva 90/219/CEE do Conselho, de 23 de Abril de 1990, relativa à utilizaçªo confinada de microrganismos
geneticamente modificados (JO L 117 de 8.5.1990, p. 1).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

19. Directiva 90/220/CEE do Conselho, de 23 de Abril de 1990, relativa à libertaçªo deliberada no ambiente de
organismos geneticamente modificados (JO L 117 de 8.5.1990, p. 15).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

4.

O comitØ adoptarÆ o seu regulamento interno.»

20. Directiva 90/496/CEE do Conselho, de 24 de Setembro de 1990, relativa à rotulagem nutricional dos gØneros
alimentícios (JO L 276 de 6.10.1990, p. 40).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Permanente dos GØneros
Alimentícios, instituído pela Decisªo 69/414/CEE (2), a seguir designado por comitØ, Ø convocado pelo seu
presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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21. Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao tratamento de Æguas residuais urbanas (JO L
135 de 30.5.1991, p. 40).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

22. Regulamento (CEE) n.o 1382/91 do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativo à apresentaçªo de dados sobre
desembarques de produtos da pesca nos Estados-Membros (JO L 133 de 28.5.1991, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

23. Regulamento (CEE) n.o 1601/91 do Conselho, de 10 de Junho de 1991, que estabelece as regras gerais relativas à
definiçªo, designaçªo e apresentaçªo dos vinhos aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos
cocktails aromatizados de produtos vitivinícolas (JO L 149 de 14.6.1991, p. 1).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ Ø convocado pelo seu
presidente, quer por sua própria iniciativa quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

24. Directiva 91/439/CEE do Conselho, de 29 de Julho de 1991, relativa à carta de conduçªo (JO L 237 de 24.8.1991,
p. 1).
O artigo 7.oB passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.oB
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, denominado ComitØ da Carta de Conduçªo, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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25. Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecçªo das Æguas contra a poluiçªo
causada por nitratos de origem agrícola (JO L 375 de 31.12.1991, p. 1).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

26. Directiva 91/672/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, sobre o reconhecimento recíproco dos certificados
nacionais de conduçªo de embarcaçıes para transporte de mercadorias e de passageiros por navegaçªo interior
(JO L 373 de 31.12.1991, p. 29).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
Para efeitos de aplicaçªo do artigo 4.o, a Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes
dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

27. Directiva 91/675/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, que cria um comitØ dos seguros (JO L 374 de
31.12.1991, p. 32).
O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 2.o
1.
Quando, nos actos que adoptar nos domínios do seguro directo nªo vida e do seguro directo de vida, o
Conselho atribuir à Comissªo a competŒncia de execuçªo das regras que ele estabelece, Ø aplicÆvel o procedimento
definido no n.o 2.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

28. Regulamento (CEE) n.o 3925/91 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, relativo à supressªo dos controlos e das
formalidades aplicÆveis às bagagens de mªo e às bagagens de porªo das pessoas que efectuam um voo intracomunitÆrio, bem como às bagagens das pessoas que efectuam uma travessia marítima intracomunitÆria (JO L 374 de
31.12.1991, p. 4).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
As disposiçıes necessÆrias à aplicaçªo do presente regulamento serªo adoptadas segundo o processo definido
nos n.os 2 e 3.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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29. Directiva 92/29/CEE do Conselho, de 31 de Março de 1992, relativa às prescriçıes mínimas de segurança e de saœde
com vista a promover uma melhor assistŒncia mØdica a bordo dos navios (JO L 113 de 30.4.1992, p. 19).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Para as adaptaçıes estritamente tØcnicas dos anexos da presente directiva, em funçªo do progresso tØcnico, da
evoluçªo das regulamentaçıes ou especificaçıes internacionais e dos conhecimentos, a Comissªo serÆ assistida por
um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

30. Directiva 92/32/CEE do Conselho, de 30 de Abril de 1992, que altera pela sØtima vez a Directiva 67/548/CEE
relativa à aproximaçªo das disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificaçªo,
embalagem e rotulagem das substâncias perigosas (JO L 154 de 5.6.1992, p. 1).
O artigo 29.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 29.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3. O período previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses, excepto no caso
referido no n.o 2 do artigo 31.o em que Ø fixado em seis semanas.»

31. Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservaçªo dos habitats naturais e da fauna e
da flora selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

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

32. Directiva 92/59/CEE do Conselho, de 29 de Junho de 1992, relativa à segurança geral dos produtos (JO L 228 de
11.8.1992, p. 24).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

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

3. O período de validade de qualquer medida adoptada com base no presente procedimento Ø limitado a trŒs
meses. Esse período pode ser prorrogado nos termos do mesmo procedimento.
4. Os Estados-Membros tomarªo, num prazo inferior a 10 dias, as medidas necessÆrias à execuçªo das decisıes
adoptadas nos termos deste procedimento.
5. As autoridades competentes dos Estados-Membros encarregadas de dar execuçªo às medidas adoptadas nos
termos deste procedimento darªo às partes interessadas a possibilidade de apresentarem as suas observaçıes no
prazo de um mŒs, informando desse facto a Comissªo.»
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33. Directiva 92/75/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1992, relativa à indicaçªo do consumo de energia dos
aparelhos domØsticos por meio de rotulagem e outras indicaçıes uniformes relativas aos produtos (JO L 297 de
13.10.1992, p. 16).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
Para a adopçªo das medidas referidas na presente directiva, e nomeadamente o seu artigo 9.o, a Comissªo serÆ
assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da
Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

34. Decisªo do Conselho 92/578/CEE, de 30 de Novembro de 1992, relativa à celebraçªo do acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederaçªo Suíça relativo ao trânsito rodoviÆrio e ferroviÆrio de mercadorias
(JO L 373 de 21.12.1992, p. 26).
O artigo 4.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 4.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quatro semanas.»

35. Regulamento (CEE) n.o 315/93 do Conselho, de 8 de Fevereiro de 1993, que estabelece procedimentos comunitÆrios
para os contaminantes presentes nos gØneros alimentícios (JO L 37 de 13.2.1993, p. 1).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, a seguir designado por comitØ,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

36. Directiva 93/5/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1993, relativa à assistŒncia dos Estados-Membros
à Comissªo e à sua cooperaçªo na anÆlise científica de questıes relacionadas com os produtos alimentares
(JO L 52 de 4.3.1993, p. 18).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios instituído pela Decisªo
69/414/CEE (5), a seguir designado por comitØ.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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37. Regulamento (CEE) n.o 793/93 do Conselho, de 23 de Março de 1993, relativo à avaliaçªo e controlo dos riscos
ambientais associados às substâncias existentes (JO L 84 de 5.4.1993, p. 1).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

38. Regulamento (CEE) n.o 959/93 do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativo à informaçªo estatística a fornecer
pelos Estados-Membros sobre produtos vegetais, excepto cereais (JO L 98 de 24.4.1993, p. 1).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

39. Directiva 93/23/CEE do Conselho, de 1 de Junho de 1993, relativa aos inquØritos estatísticos a efectuar no domínio
da produçªo de suínos (JO L 149 de 21.6.1993, p. 1).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

40. Directiva 93/24/CEE do Conselho, de 1 de Junho de 1993, relativa aos inquØritos estatísticos a efectuar no domínio
da produçªo de bovinos (JO L 149 de 21.6.1993, p. 5).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

41. Directiva 93/25/CEE do Conselho, de 1 de Junho de 1993, relativa aos inquØritos estatísticos a efectuar no domínio
da produçªo de ovinos e caprinos (JO L 149 de 21.6.1993, p. 10).
O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

42. Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa aos dispositivos mØdicos (JO L 169 de
12.7.1993, p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ instituído pelo n.o 2 do artigo 6.o da Directiva 90/385/CEE.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

4.

O comitØ pode analisar qualquer questªo relativa à aplicaçªo da presente directiva.»

43. Directiva 93/43/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa à higiene dos gØneros alimentícios (JO L 175 de
19.7.1993, p. 1).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, a seguir designado por comitØ.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

44. Decisªo 93/389/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1993, relativa a um mecanismo de vigilância das emissıes
comunitÆrias de CO2 e de outros gases responsÆveis pelo efeito de estufa (JO L 167 de 9.7.1993, p. 31).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

45. Regulamento (CEE) n.o 2018/93 do Conselho, de 30 de Junho de 1993, relativo à comunicaçªo de estatísticas sobre
as capturas e a actividade de pesca dos Estados-Membros que pescam no Noroeste do Atlântico (JO L 186 de
28.7.1993, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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46. Directiva 93/65/CEE do Conselho, de 19 de Julho de 1993, relativa à definiçªo e à utilizaçªo de especificaçıes
tØcnicas compatíveis para a aquisiçªo de equipamentos e de sistemas para a gestªo de trÆfego aØreo (JO L 187 de
29.7.1993, p. 52).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

47. Directiva 93/77/CEE do Conselho, de 21 de Setembro de 1993, relativa aos sumos de frutos e determinados
produtos similares (JO L 244 de 30.9.1993, p. 23).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, a seguir designado por comitØ.
O comitØ Ø convocado sem demora pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido de um
Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

48. Directiva 93/99/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativa a medidas adicionais respeitantes ao controlo
oficial dos gØneros alimentícios (JO L 290 de 24.11.1993, p. 14).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo
ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, instituído pela Decisªo 69/414/CEE (8), a seguir designado por
comitØ.
2. O presidente convoca o comitØ quer por sua iniciativa própria, quer a pedido do representante de um
Estado-Membro.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

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

49. Directiva 94/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Junho de 1994, relativa aos corantes para
utilizaçªo nos gØneros alimentícios (JO L 237 de 10.9.1994, p. 13).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo
ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios instituído pela Decisªo 69/414/CEE (1), a seguir designado por
comitØ.
2. O presidente convoca o comitØ quer por sua iniciativa própria, quer a pedido do representante de um
Estado-Membro.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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50. Regulamento (CE) n.o 1734/94 do Conselho, de 11 de Julho de 1994, relativo à cooperaçªo financeira e tØcnica com
os territórios ocupados (JO L 182 de 16.7.1994, p. 4).
Os n.os 2 e 3 do artigo 5.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. O prazo previsto no
n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

51. Directiva 94/67/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1994, relativa à incineraçªo de resíduos perigosos
(JO L 365 de 31.12.1994, p. 34).
O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 16.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Regulamentaçªo, a seguir designado por comitØ.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito
das disposiçıes dos artigos 7.o e 8a da mesma.
3.

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

4.

O comitØ adoptarÆ o seu regulamento interno.»

52. Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, relativa a embalagens e
resíduos de embalagens (JO L 365 de 31.12.1994, p. 10).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

53. Directiva 94/63/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, relativa ao controlo das
emissıes de compostos orgânicos volÆteis (COV) resultantes do armazenamento de gasolinas e da sua distribuiçªo
dos terminais para as estaçıes de serviço (JO L 365 de 31.12.1994, p. 24).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

54. Regulamento (CE) n.o 2494/95 do Conselho, de 23 de Outubro de 1995, relativo aos índices harmonizados de
preços no consumidor (JO L 257 de 27.10.1995, p. 1).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico, a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

55. Regulamento (CE) n.o 2597/95 do Conselho, de 23 de Outubro de 1995, relativo à apresentaçªo de estatísticas de
capturas nominais efectuadas pelos Estados-Membros que pescam em certas zonas, com exclusªo das do Atlântico
Norte (JO L 270 de 13.11.1995, p. 1).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

56. Regulamento (CE) n.o 213/96 do Conselho, de 29 de Janeiro de 1996, relativo à execuçªo do instrumento financeiro
European Communities Investment Partners destinado a países da AmØrica Latina, da `sia e do Mediterrâneo e à
`frica do Sul (JO L 28 de 6.2.1996, p. 2).
O n.o 4 do artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«4. No que respeita às matØrias referidas no n.o 3, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. O prazo previsto no
n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

57. Directiva 96/16/CE do Conselho, de 19 de Março de 1996, relativa aos inquØritos estatísticos a efectuar no sector do
leite e dos produtos lÆcteos (JO L 78 de 28.3.1996, p. 27).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente da Estatística Agrícola, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

58. Regulamento (CE) n.o 1257/96 do Conselho, de 20 de Junho de 1996, relativo à ajuda humanitÆria (JO L 163 de
2.7.1996, p. 1).
Os n.os 1 e 2 do artigo 17.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigos 7.o e 8.o da mesma. O prazo previsto no
n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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59. Directiva 96/48/CE do Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativa à interoperabilidade do sistema ferroviÆrio
transeuropeu de alta velocidade (JO L 235 de 17.9.1996, p. 6).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

4. O comitØ pode discutir qualquer questªo relativa à interoperabilidade do sistema ferroviÆrio transeuropeu de
alta velocidade.
5. O comitØ pode, se necessÆrio, criar grupos de trabalho para o auxiliarem na execuçªo das suas tarefas,
nomeadamente com vista a assegurar a coordenaçªo dos organismos notificados.
6.

O comitØ Ø constituído a partir da entrada em vigor da presente directiva.»

60. Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à prevençªo e controlo integrados da
poluiçªo (JO L 257 de 10.10.1996, p. 26).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

61. Directiva 96/62/CE do Conselho, de 27 de Setembro de 1996, relativa à avaliaçªo e gestªo da qualidade do ar
ambiente (JO L 296 de 21.11.1996, p. 55).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
As alteraçıes necessÆrias para adaptar ao progresso científico e tØcnico os critØrios e tØcnicas referidos no n.o 2
do artigo 4.o e as modalidades de envio das informaçıes a fornecer em conformidade com o artigo 11.o, bem como
quaisquer outras tarefas especificadas nas disposiçıes referidas no n.o 3 do artigo 4.o serªo aprovadas nos termos do
n.o 2 do presente artigo. Esta adaptaçªo nªo deve ter por efeito modificar, directa ou indirectamente, os valores-limite ou os limiares de alerta.
2. A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de
regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o
da mesma.
3.

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

62. Regulamento (CE) n.o 2232/96 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que estabelece
um procedimento comunitÆrio aplicÆvel no domínio das substâncias aromatizantes utilizadas ou que se destinem a
serem utilizadas nos gØneros alimentícios (JO L 299 de 23.11.1996, p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, a seguir designado por comitØ.
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2. O comitØ Ø convocado pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de
um Estado-Membro.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

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

O artigo 8.o Ø revogado.
63. Regulamento (CE) n.o 2258/96 do Conselho, de 22 de Novembro de 1996, relativo a acçıes de recuperaçªo e de
reconstruçªo em favor dos países em desenvolvimento (JO L 306 de 28.11.1996, p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ GeogrÆfico competente.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

64. Directiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo dos perigos associados a
acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (JO L 10 de 14.1.1997, p. 13).
O artigo 22.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 22.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

65. Regulamento (CE) n.o 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativo à protecçªo de espØcies da fauna e
da flora selvagens atravØs do controlo do seu comØrcio (JO L 61 de 3.3.1997, p. 1).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3. O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses. Em relaçªo às
funçıes do comitØ, referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 19.o, se, no termo de um prazo de trŒs meses a contar da data
em que o assunto foi submetido à apreciaçªo do Conselho, este œltimo ainda nªo tiver deliberado, a Comissªo
adoptarÆ as medidas propostas.»
66. Directiva 96/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa a certos mØtodos
de anÆlise quantitativa de misturas binÆrias de fibras tŒxteis (JO L 32 de 3.2.1997, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o comitØ Ø convocado pelo seu
presidente, quer por sua própria iniciativa quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
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O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

67. Directiva 96/96/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes ao controlo tØcnico dos veículos a motor e seus reboques (JO L 46 de 17.2.1997, p. 1).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um ComitØ para a adaptaçªo ao progresso tØcnico da directiva relativa ao
controlo tØcnico dos veículos a motor e seus reboques, a seguir designado por comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2.

O comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno.

3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

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

68. Regulamento (CE, Euratom) n.o 58/97 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativo às estatísticas estruturais
das empresas (JO L 14 de 17.1.1997, p. 7).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico instituído pela Decisªo 89/382/CEE, Euratom,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

69. Regulamento (CE) n.o 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 1997, relativo a novos
alimentos e ingredientes alimentares (JO L 43 de 14.2.1997, p. 1).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
Se for aplicÆvel o procedimento definido no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente
dos GØneros Alimentícios, a seguir designado por comitØ.
2. O comitØ Ø convocado pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de
um Estado-Membro.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma. O prazo previsto no
n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

70. Regulamento (CE) n.o 322/97 do Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, relativo às estatísticas comunitÆrias (JO L 52
de 22.2.1997, p. 1).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
No caso previsto no n.o 2, alínea b), do artigo 3.o, a Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa
Estatístico, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
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O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

71. Regulamento (CE) n.o 550/97 do Conselho, de 24 de Março de 1997, relativo às acçıes no domínio do VHI/SIDA
nos países em desenvolvimento (JO L 85 de 27.3.1997, p. 1).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ GeogrÆfico competente em matØria de desenvolvimento.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

72. Decisªo n.o 1336/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 1997, relativa a uma sØrie de
orientaçıes para as redes transeuropeias de telecomunicaçıes (JO L 183 de 11.7.1997, p. 12).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.

A Comissªo serÆ responsÆvel pela execuçªo da presente decisªo.

2. Nos casos previstos no n.o 1 do artigo 9.o, a Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

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

73. Regulamento (CE) n.o 1484/97 do Conselho, de 22 de Julho de 1997, relativo à ajuda às políticas e programas
demogrÆficos dos países em desenvolvimento (JO L 202 de 30.7.1997, p. 1).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ GeogrÆfico competente em matØria de desenvolvimento.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

4. Proceder-se-Æ anualmente a uma troca de pontos de vista com base na apresentaçªo, pelo representante da
Comissªo, das orientaçıes gerais para as acçıes a desenvolver no ano seguinte, no âmbito de uma reuniªo conjunta
dos comitØs referidos no n.o 1.»
74. Regulamento (CE) n.o 2046/97 do Conselho, de 13 de Outubro de 1997, relativo à cooperaçªo Norte-Sul em matØria
de luta contra as drogas e a toxicomania (JO L 287 de 21.10.1997, p. 1).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ geograficamente competente em matØria de desenvolvimento.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.
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4. Proceder-se-Æ anualmente a uma troca de pontos de vista com base na apresentaçªo, pelo representante da
Comissªo, das orientaçıes gerais para as acçıes a desenvolver no ano seguinte, no âmbito de uma reuniªo conjunta
dos comitØs referidos no n.o 1.»

75. Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa às regras comuns
para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais comunitÆrios e a melhoria da qualidade de serviço
(JO L 15 de 21.1.1998, p. 14).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo. O comitØ adoptarÆ o seu regulamento interno.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

76. Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, relativa à colocaçªo de
produtos biocidas no mercado (JO L 123 de 24.4.1998, p. 1).
Os n.os 3 e 4 do artigo 28.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«3. No que se refere às questıes submetidas à apreciaçªo do comitØ permanente por força do artigo 10.o, n.o 4
do artigo 11.o, artigo 16.o, n.o 1, alínea a) e n.o 2 do artigo 27.o e artigo 32.o, Ø aplicÆvel o procedimento de
regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigos 7.o e 8.o da
mesma.
4.

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

77. Regulamento (CE) n.o 448/98 do Conselho de 16 de Fevereiro de 1998 que completa e altera o Regulamento (CE)
n.o 2223/96 do Conselho no que se refere à repartiçªo dos serviços de intermediaçªo financeira indirectamente
medidos (SIFIM) no quadro do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC) (JO L 58 de 27.2.1998, p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico, a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

78. Regulamento (CE) n.o 1165/98 do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativo a estatísticas conjunturais (JO L 162 de
5.6.1998, p. 1).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico, a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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79. Decisªo n.o 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro de 1998, que institui uma rede
de vigilância epidemiológica e de controlo das doenças transmissíveis na Comunidade (JO L 268 de 3.10.1998, p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
Para efeitos de aplicaçªo da presente decisªo, a Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

80. Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à qualidade da
gasolina e do combustível para motores diesel e que altera a Directiva 93/12/CE do Conselho (JO L 350 de
28.12.1998, p. 58).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
2.

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

81. Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 1998, relativa aos dispositivos
mØdicos de diagnóstico in vitro (JO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo comitØ instituído pelo n.o 2 do artigo 6.o da Directiva 90/385/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

4.

O comitØ referido no n.o 1 pode examinar qualquer questªo relativa à aplicaçªo da presente directiva.»

82. Regulamento (CE) n.o 2836/98 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1998, relativo à integraçªo das questıes de
gØnero na cooperaçªo para o desenvolvimento (JO L 354 de 30.12.1998, p. 5).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.

A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ geogrÆfico competente em matØria de desenvolvimento.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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83. Decisªo n.o 276/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Janeiro de 1999, que adopta um plano
de acçªo comunitÆrio plurianual para fomentar uma utilizaçªo mais segura da internet atravØs do combate aos
conteœdos ilegais e lesivos nas redes mundiais (JO L 33 de 6.2.1999, p. 1).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

84. Directiva 1999/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999, relativa à aproximaçªo das
legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes aos alimentos e ingredientes alimentares tratados por radiaçªo ionizante (JO L 66 de 13.3.1999, p. 16).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
Sempre que deva ser seguido o procedimento previsto no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo
ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, a seguir designado por comitØ, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. O comitØ Ø convocado, com a maior brevidade
possível, pelo seu presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

85. 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 chicória (JO L 66 de 13.3.1999, p. 26).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios, a seguir designado por comitØ,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

86. Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa aos equipamentos de
rÆdio e equipamentos terminais de telecomunicaçıes e ao reconhecimento mœtuo da sua conformidade (JO L 91 de
7.4.1999, p. 10).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
Nªo obstante o disposto no artigo 14.o, às questıes contempladas no n.o 3 do artigo 3.o e no n.o 1 do artigo
4.o Ø aplicÆvel o procedimento a seguir descrito:
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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87. Regulamento (CE) n.o 530/1999 do Conselho, de 9 de Março de 1999, relativo às estatísticas sobre a estrutura dos
ganhos e dos custos da mªo-de-obra (JO L 63 de 12.3.1999, p. 6).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Programa Estatístico, a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

88. Regulamento (CE) n.o 856/1999 do Conselho, de 22 de Abril de 1999, que cria um quadro especial de assistŒncia
aos fornecedores tradicionais ACP de bananas (JO L 108 de 27.4.1999, p. 2).
Os artigos 6.o e 8.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ GeogrÆfico competente em matØria de desenvolvimento, composto de
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ GeogrÆfico competente em matØria de desenvolvimento, composto de
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

89. Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à deposiçªo de resíduos em aterros (JO L 182
de 16.7.1999, p. 1).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

90. Regulamento (CE) n.o 975/1999 do Conselho, de 29 de Abril de 1999, que estabelece os requisitos para a execuçªo
das acçıes de cooperaçªo para o desenvolvimento que contribuem para o objectivo geral de desenvolvimento e
consolidaçªo da democracia e do Estado de direito, bem como para o objectivo do respeito dos direitos do Homem
e das liberdades fundamentais (JO L 120 de 8.5.1999, p. 1).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ dos Direitos do Homem e da Democracia, a seguir designado por
comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

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

91. Directiva 1999/45/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999, relativa à aproximaçªo das
disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à classificaçªo, embalagem e rotulagem das preparaçıes perigosas (JO L 200 de 30.7.1999, p. 1).
O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
As alteraçıes necessÆrias para a adaptaçªo ao progresso tØcnico dos anexos da presente directiva serªo
adoptadas com base no processo previsto no n.o 4, alínea a), do artigo 29.o da Directiva 67/548/CEE.
2. A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
4.

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

92. Directiva 1999/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999, relativa às informaçıes
sobre a economia de combustível e as emissıes de CO2 disponíveis para o consumidor na comercializaçªo de
automóveis novos de passageiros (JO L 12 de 18.1.2000, p. 16).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes dos artigos 7.o e 8.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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Proposta de regulamento do Conselho que adapta as disposiçıes relativas aos comitØs que assistem
a Comissªo no exercício das suas competŒncias de execuçªo previstas em actos do Conselho
adoptados de acordo com o procedimento de consulta (maioria qualificada)
(2002/C 75 E/31)
COM(2001) 789 final  2001/0315(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 27 de Dezembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 36.o, 37.o e 133.o,

(7) As disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso aos procedimentos de comitØ dos tipos IIa e IIIb estabelecidos pela
Decisªo 87/373/CEE devem ser substituídas por disposiçıes
remetendo para o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Considerando o seguinte:
(1) A Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de
execuçªo atribuídas à Comissªo (1) veio substituir a Decisªo
87/373/CEE (2).
(2) Em conformidade com a declaraçªo conjunta do Conselho
e da Comissªo (3) relativa à Decisªo 1999/468/CE, Ø necessÆrio adaptar as disposiçıes relativas aos comitØs que assistem a Comissªo no exercício das suas competŒncias de
execuçªo, previstas em aplicaçªo da Decisªo 87/373/CEE,
a fim de as tornar conformes com os artigos 3.o, 4.o e 5.o
da Decisªo 1999/468/CE.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No que respeita ao procedimento consultivo, os actos referidos
no Anexo I sªo alterados em conformidade com o referido
anexo.

Artigo 2.o
No que respeita ao procedimento de gestªo, os actos referidos
no Anexo II sªo alterados em conformidade com o referido
anexo.

Artigo 3.o

(3) A referida declaraçªo indica as modalidades da adaptaçªo
dos procedimentos dos comitØs, que Ø automÆtica desde
que nªo afecte a natureza do comitØ prevista no acto de
base.

No que respeita ao procedimento de regulamentaçªo, os actos
referidos no Anexo III sªo alterados em conformidade com o
referido anexo.

(4) Os prazos fixados nas disposiçıes a adaptar devem permanecer em vigor. Quando nªo for previsto um prazo
preciso para adoptar as medidas de execuçªo, convØm fixar
esse prazo em trŒs meses.

Artigo 4.o

(5) Deve-se, por conseguinte, substituir as disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso ao procedimento de comitØ do
tipo I estabelecido pela Decisªo 87/373/CEE por disposiçıes remetendo para o procedimento consultivo previsto
no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE.
(6) As disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso aos procedimentos de comitØ dos tipos IIa e IIb estabelecidos pela
Decisªo 87/373/CEE devem ser substituídas por disposiçıes
remetendo para o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) JO C 203 de 17.7.1999, p. 1.

As referŒncias às disposiçıes dos actos que figuram nos anexos
entendem-se como sendo feitas a essas disposiçıes com a redacçªo que lhes foi dada pelo presente regulamento.

Artigo 5.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO I
PROCEDIMENTO CONSULTIVO
Lista dos actos alterados:
1. Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, relativa à colocaçªo dos produtos fitofarmacŒuticos no
mercado
(JO L 230 de 19.8.1991, p. 1).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento consultivo
previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.»
2. Regulamento (CEE) n.o 3911/92 do Conselho, de 9 de Dezembro de 1992, relativo à exportaçªo de bens culturais (JO
L 395 de 31.12.1992, p. 1).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento consultivo previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.»
3. Decisªo do Conselho 98/552/CE, de 24 de Setembro de 1998, relativa à realizaçªo pela Comissªo de acçıes
relacionadas com a estratØgia comunitÆria de acesso aos mercados (JO L 265 de 30.9.1998, p. 31).
O artigo 3.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 3.o
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento consultivo
previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.»

ANEXO II
PROCEDIMENTO DE GESTˆO
Lista dos actos alterados:
1. Regulamento n.o 79/65/CEE do Conselho, de 15 de Junho de 1965, que cria uma rede de informaçªo contabilística
agrícola sobre os rendimentos e a economia das exploraçıes agrícolas na Comunidade Económica Europeia (JO 109
de 23.6.1965, p. 1859).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

2. Regulamento (CEE) n.o 234/68 do Conselho, de 27 de Fevereiro de 1968, que estabelece uma organizaçªo comum
de mercado no sector das plantas vivas e dos produtos de floricultura (JO L 55 de 2.3.1968, p. 1).
O n.o 2 do artigo 13.o Ø suprimido.
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Os n.os 2 e 3 do artigo 14.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

3. Directiva 68/193/CEE do Conselho, de 9 de Abril de 1968, relativa à comercializaçªo dos materiais de propagaçªo
vegetativa da vinha (JO L 93 de 17.4.1968, p. 15).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente das Sementes e Plantas Agrícolas, Hortícolas e Florestais,
instituído pela Decisªo do Conselho de 14 de Junho de 1966, composto por representantes dos Estados-Membros e
presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

4. Regulamento (CEE) n.o 2358/71 do Conselho, de 26 de Outubro de 1971, que estabelece a organizaçªo comum de
mercado no sector das sementes (JO L 246 de 5.11.1971, p. 1).
O n.o 2 do artigo 10.o Ø suprimido.
Os n.os 2 e 3 do artigo 11.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

5. Regulamento (CEE) n.o 1728/74 do Conselho, de 27 de Junho de 1974, relativo à coordenaçªo da investigaçªo
agrícola (JO L 182 de 5.7.1974, p. 1).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

6. Regulamento (CEE) n.o 2771/75 do Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a organizaçªo comum de
mercado no sector dos ovos (JO L 282 de 1.11.1975, p. 49).
O n.o 2 do artigo 16.o Ø suprimido.
Os n.os 2 e 3 do artigo 17.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

7. Regulamento (CEE) n.o 2777/75 do Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma organizaçªo comum
de mercado no sector da carne de aves de capoeira (JO L 282 de 1.11.1975, p. 77).
O n.o 2 do artigo 16.o Ø suprimido.
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Os n.os 2 e 3 do artigo 17.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

8. Directiva 92/34/CEE do Conselho, de 28 de Abril de 1992, relativo à comercializaçªo de material de propagaçªo de
fruteiras e de fruteiras destinados à produçªo de frutos (JO L 157 de 10.6.1992, p. 10).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos Materiais de Propagaçªo e Fruteiras, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

9. Regulamento (CEE) n.o 2075/92 do Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organizaçªo comum de
mercado no sector do tabaco em rama (JO L 215 de 30.7.1992, p. 70).
Os n.os 1, 2 e 3 do artigo 23.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

10. Regulamento (CEE) n.o 3760/92 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que institui um regime comunitÆrio da
pesca e da aquicultura (JO L 389 de 31.12.1992, p. 1).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

11. Regulamento (CEE) n.o 339/93 do Conselho, de 8 de Fevereiro de 1993, relativo aos controlos da conformidade dos
produtos importados de países terceiros com as regras aplicÆveis em matØria de segurança dos produtos (JO L 40 de
17.2.1993, p. 1).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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12. Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime de controlo
aplicÆvel à política comum das pescas (JO L 261 de 20.10.1993, p. 1).
O artigo 36.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 36.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ de Gestªo das Pescas e da Agricultura, instituído pelo Regulamento
(CEE) n.o 3760/92, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

13. Regulamento (CE) n.o 520/94 do Conselho, de 7 de Março de 1994, que estabelece um procedimento comunitÆrio
de gestªo dos contingentes quantitativos (JO L 66 de 10.3.1994, p. 1).
O artigo 23.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 23.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

14. Regulamento (CE) n.o 1467/94 do Conselho, de 20 de Junho de 1994, relativo à conservaçªo, caracterizaçªo,
recolha e utilizaçªo dos recursos genØticos na agricultura (JO L 159 de 28.6.1994, p. 1).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

15. Regulamento (CE) n.o 1798/94 do Conselho, de 18 de Julho de 1994, relativo à abertura e modo de gestªo de
contingentes pautais comunitÆrios de certos produtos agrícolas originÆrios da BulgÆria, da EslovÆquia, da Hungria,
da Polónia, da Repœblica Checa e da RomØnia, bem como às modalidades de adaptaçªo desses contingentes
(1994/1997) (JO L 189 de 23.7.1994, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Código Aduaneiro, instituído pelo artigo 247.o do Regulamento
(CEE) n.o 2913/92 (7), composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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16. Regulamento (CE) n.o 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece medidas destinadas a
proibir a introduçªo em livre prÆtica, a exportaçªo, a reexportaçªo e a colocaçªo sob um regime suspensivo das
mercadorias de contrafacçªo e das mercadorias-pirata (JO L 341 de 30.12.1994, p. 8).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, instituído pelo artigo 247.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

17. Regulamento (CE) n.o 603/95 do Conselho, de 21 de Fevereiro de 1995, que institui a organizaçªo comum do
mercado no sector das forragens secas (JO L 63 de 21.3.1995, p. 1).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.

4. O comitØ pode examinar qualquer outra questªo evocada pelo seu presidente, quer por iniciativa própria, quer
a pedido do representante de um Estado-Membro.»
18. Regulamento (CE) n.o 1526/97 do Conselho, de 26 de Junho de 1997, relativo à gestªo do sistema de duplo
controlo sem limites quantitativos aplicÆvel à exportaçªo de certos produtos siderœrgicos abrangidos pelos Tratados
CECA e CE da Ucrânia para a Comunidade Europeia (JO L 210 de 4.8.1997, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

19. Regulamento (CE) n.o 2135/97 do Conselho, de 24 de Julho de 1997, relativo à gestªo do sistema de duplo controlo
sem limites quantitativos aplicÆvel à exportaçªo de certos produtos siderœrgicos abrangidos pelos Tratados CECA e
CE da Federaçªo da Rœssia para a Comunidade Europeia (JO L 300 de 4.11.1997, p. 1).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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20. Directiva 98/29/CE do Conselho, de 7 de Maio de 1998, relativa à harmonizaçªo das principais disposiçıes
aplicÆveis ao seguro de crØdito à exportaçªo para operaçıes com cobertura a mØdio e a longo prazo (JO L 148
de 19.5.1998, p. 22).
O artigo 4.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 4.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

21. Regulamento (CE) n.o 1706/98 do Conselho, de 20 de Julho de 1998, que fixa o regime aplicÆvel aos produtos
agrícolas e às mercadorias resultantes da sua transformaçªo originÆrios dos Estados da `frica, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 715/90 (JO L 215 de 1.8.1998, p. 12).
O artigo 30.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 30.o
1.
Em caso de necessidade, as regras de execuçªo do presente regulamento serªo adoptadas de acordo com o
procedimento previsto no artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 ou, conforme o caso, nos artigos
correspondentes dos outros regulamentos relativos à organizaçªo comum dos mercados agrícolas.
2.

Relativamente às carnes e ao arroz, essas regras dirªo respeito, nomeadamente:

a) à base de cÆlculo e ao período de referŒncia a ter em conta para a fixaçªo do montante de que serªo diminuídos
os direitos de importaçªo;
b) às regras para a fixaçªo do montante correspondente a cobrar pelo país exportador;
c) à emissªo dos certificados de importaçªo e/ou à instauraçªo de um sistema de certificados de importaçªo;
d) às provas aceites e às medidas de controlo.
3. Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, as disposiçıes de aplicaçªo dos contingentes pautais, limites pautais e
quantidades de referŒncia previstas no artigo 17.o, bem como as alteraçıes e adaptaçıes tØcnicas necessÆrias
resultantes de alteraçıes da Nomenclatura Combinada e dos códigos Taric, ou decorrentes da conclusªo de acordos,
protocolos ou trocas de cartas entre a Comunidade e os Estados ACP, serªo adoptadas pela Comissªo, assistida pelo
ComitØ do Código Aduaneiro, em conformidade com o procedimento previsto no n.o 4 do presente artigo.
4. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
5.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.

6. O comitØ pode examinar qualquer questªo relativa à aplicaçªo dos contingentes pautais, limites pautais e
quantidades de referŒncia, suscitada pelo seu presidente, quer por iniciativa própria, quer a pedido de um Estado-Membro.
7. Logo que um limite pautal seja atingido, a Comissªo pode adoptar um regulamento que restabeleça, atØ ao
final do ano civil, os direitos aduaneiros aplicÆveis aos países terceiros no que respeita às importaçıes dos produtos
em causa.»
22. Directiva 98/56/CE do Conselho, de 20 de Julho de 1998, relativa à comercializaçªo de materiais de propagaçªo de
plantas ornamentais (JO L 226 de 13.8.1998, p. 16).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ Permanente dos Materiais de Propagaçªo de Plantas Ornamentais, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.

C 75 E/431

PT

C 75 E/432

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

23. Regulamento (CE) n.o 1254/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organizaçªo comum de
mercado no sector da carne de bovino (JO L 160 de 26.6.1999, p. 21).
O n.o 2 do artigo 43.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 3 do artigo
4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
24. Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organizaçªo comum de
mercado no sector do leite e dos produtos lÆcteos (JO L 160 de 26.6.1999, p. 48).
O n.o 2 do artigo 42.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 3 do artigo
4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
25. Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organizaçªo comum do
mercado vitivinícola (JO L 179 de 14.7.1999, p. 1).
O n.o 2 do artigo 75.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 3 do artigo
4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

ANEXO III
PROCEDIMENTO DE REGULAMENTA˙ˆO
Lista dos actos alterados:
1. Decisªo do Conselho 80/1096/CEE, de 11 de Novembro de 1980, que instaura uma acçªo financeira da Comunidade tendo em vista a erradicaçªo da peste suína clÆssica (JO L 325 de 1.12.1980, p. 5).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

2. Directiva 88/407/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1988, que fixa as exigŒncias de polícia sanitÆria aplicÆveis às
trocas comerciais intracomunitÆrias e às importaçıes de sØmen congelado de animais da espØcie bovina (JO L 194
de 22.7.1988, p. 10).
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O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao n.o 2 do artigo 6.o, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

3. Directiva 88/661/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1988, relativa às normas zootØcnicas aplicÆveis aos
animais reprodutores da espØcie suína (JO L 382 de 31.12.1988, p. 36).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ ZootØcnico Permanente instituído pela Decisªo 77/505/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

4. Directiva 89/437/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1989, relativa aos problemas de ordem higiØnica e sanitÆria
respeitantes à produçªo e à colocaçªo no mercado dos ovoprodutos (JO L 212 de 22.7.1989, p. 87).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

5. Directiva 89/556/CEE do Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece as condiçıes de polícia sanitÆria
aplicÆveis às trocas comerciais intracomunitÆrias e às importaçıes provenientes de países terceiros de embriıes de
animais da espØcie bovina (JO L 302 de 19.10.1989, p. 1).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

6. Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989, relativa aos controlos veterinÆrios aplicÆveis ao
comØrcio intracomunitÆrio, na perspectiva da realizaçªo do mercado interno (JO L 395 de 30.12.1989, p. 13).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao n.o 2 do artigo 6.o, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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7. Regulamento (CEE) n.o 737/90 do Conselho, de 22 de Março de 1990, relativo às condiçıes de importaçªo de
produtos agrícolas originÆrios de países terceiros na sequŒncia do acidente ocorrido na central nuclear de Chernobyl
(JO L 082 de 29.3.1990 p. 1).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao n.o 2 do artigo 6.o, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

8. Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevŒ um processo comunitÆrio para o
estabelecimento de limites mÆximos de resíduos de medicamentos veterinÆrios nos alimentos de origem animal
(JO L 224 de 18.8.1990, p. 1).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ para a adaptaçªo ao progresso tØcnico das directivas relativas aos
medicamentos veterinÆrios, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da
Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ para a adaptaçªo ao progresso tØcnico das directivas relativas aos
medicamentos veterinÆrios, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da
Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

9. Decisªo do Conselho 90/424/CEE, de 26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no domínio veterinÆrio (JO L 224 de 18.8.1990, p. 19).
O artigo 41.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 41.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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O artigo 42.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 42.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

10. Directiva 90/426/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa às condiçıes de polícia sanitÆria que regem a
circulaçªo de equídeos e as importaçıes de equídeos provenientes de países terceiros (JO L 224 de 18.8.1990, p. 42).
O artigo 24.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 24.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

O artigo 25.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 25.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

11. Directiva 90/429/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, que fixa as exigŒncias de polícia sanitÆria aplicÆveis às
trocas comerciais intracomunitÆrias e às importaçıes de sØmen de animais da espØcie suína (JO L 224 de 18.8.1990,
p. 62).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

12. Decisªo do Conselho 90/495/CEE, de 24 de Setembro de 1990, que cria uma acçªo financeira da Comunidade
tendo em vista a erradicaçªo da necrose hematopoiØtica infecciosa dos salmonídeos na Comunidade (JO L 276 de
6.10.1990, p. 37).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

13. Directiva 90/539/CEE do Conselho, de 15 de Outubro de 1990, relativa às condiçıes de polícia sanitÆria que regem
o comØrcio intracomunitÆrio e as importaçıes de aves de capoeira e de ovos para incubaçªo provenientes de países
terceiros (JO L 303 de 31.10.1990, p. 6).
O artigo 32.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 32.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

O artigo 33.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 33.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

14. Directiva 90/642/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, relativo à fixaçªo de teores mÆximos de resíduos
de pesticidas nos e sobre determinados produtos de origem vegetal, incluindo frutas e produtos hortícolas (JO L 350
de 14.12.1990 p. 71).
O artigo 10.oA passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.oA
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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15. Directiva 90/667/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, que estabelece as normas sanitÆrias para a
eliminaçªo e a transformaçªo de resíduos animais, para a sua colocaçªo no mercado e para a prevençªo da presença
de agentes patogØnicos nos alimentos para animais de origem animal ou à base de peixe e que altera a Directiva
90/425/CEE (JO L 363 de 27.12.1990, p. 51).
Os artigos 18.o e 19.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

Artigo 19.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

16. Directiva 91/495/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, relativa aos problemas sanitÆrios e de polícia
sanitÆria relativos à produçªo e à colocaçªo no mercado de carnes de coelho e às carnes de caça de criaçªo
(JO L 268 de 24.9.1991, p. 41).
O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

17. Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de 1991, relativa às condiçıes de polícia sanitÆria que regem a
introduçªo no mercado de animais e produtos da aquicultura (JO L 46 de 19.2.1991, p. 1).
O artigo 26.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 26.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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O artigo 27.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 27.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

18. Directiva 91/68/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de 1991, relativa às condiçıes de polícia sanitÆria que regem as
trocas comerciais intracomunitÆrias de ovinos e caprinos (JO L 46 de 19.2.1991, p. 19).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

19. Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do Conselho, de 24 de Junho de 1991, relativo ao modo de produçªo biológico de
produtos agrícolas e à sua indicaçªo nos produtos agrícolas e nos gØneros alimentícios (JO L 198 de 22.7.1991, p. 1).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

20. Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, relativa à colocaçªo dos produtos fitofarmacŒuticos no
mercado (JO L 230 de 19.8.1991, p. 1).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
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O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

21. Directiva 91/492/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, que estabelece as normas sanitÆrias que regem a
produçªo e a colocaçªo no mercado de moluscos bivalves vivos (JO L 268 de 24.9.1991, p. 1).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

22. Directiva 91/493/CEE do Conselho, de 22 Julho 1991, que adopta as normas sanitÆrias relativas à produçªo e à
colocaçªo no mercado dos produtos da pesca (JO L 268 de 24.9.1991, p. 15).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

23. Directiva 91/497/CEE do Conselho, de 29 de Julho de 1991, que altera e codifica a Directiva 64/433/CEE, relativa
aos problemas sanitÆrios em matØria de comØrcio intracomunitÆrio de carne fresca, a fim de a alargar à produçªo
de carnes frescas e à sua colocaçªo no mercado (JO L 268 de 24.9.1991, p. 69).
O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 16.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

24. Directiva 91/628/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1991, relativa à protecçªo dos animais durante o
transporte e que altera as Directivas 90/425/CEE e 91/496/CEE (JO L 340 de 11.12.1991, p. 17).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

25. Directiva 91/629/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1991, relativa às normas mínimas de protecçªo dos
vitelos (JO L 340 de 11.12.1991, p. 28).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

26. Directiva 91/630/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1991, relativa às normas mínimas de protecçªo de
suínos (JO L 340 de 11.12.1991, p. 33).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

27. Directiva 92/34/CEE do Conselho, de 28 de Abril de 1992, relativa à comercializaçªo de material de propagaçªo de
fruteiras e de fruteiras destinados à produçªo de frutos (JO L 157 de 10.6.1992, p. 10).
O artigo 22.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 22.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos Materiais de Propagaçªo e Fruteiras, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

28. Directiva 92/35/CEE do Conselho, de 29 de Abril de 1992, que define as regras de controlo e as medidas de luta
contra a peste equina (JO L 157 de 10.6.1992, p. 19).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.

3.

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

29. Directiva 92/40/CEE do Conselho, de 19 de Maio de 1992, que estabelece medidas comunitÆrias de luta contra a
gripe aviÆria (JO L 167 de 22.6.1992, p. 1).

O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 21.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.

3.

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

30. Directiva 92/45/CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1992, relativa aos problemas sanitÆrios e de polícia sanitÆria
referentes ao abate de caça selvagem e à colocaçªo no mercado das respectivas carnes (JO L 268 de 14.9.1992,
p. 35).

O artigo 22.o passa a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 22.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.

3.

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

31. Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1992, que adopta as normas sanitÆrias relativas à produçªo de
leite cru, de leite tratado termicamente e de produtos à base de leite e à sua colocaçªo no mercado (JO L 268 de
14.9.1992, p. 1).

O artigo 31.o passa a ter a seguinte redacçªo:

«Artigo 31.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.

2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.

3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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32. Decisªo do Conselho 92/438/CEE, de 13 de Julho de 1992, relativa à informatizaçªo dos procedimentos veterinÆrios
de importaçªo (projecto Shift) e que altera as Directivas 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e a Decisªo
90/424/CEE e revoga a Decisªo 88/192/CEE (JO L 243 de 25.8.1992, p. 27).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

33. Directiva 92/66/CEE do Conselho, de 14 de Julho de 1992, que estabelece medidas comunitÆrias de luta contra a
doença de Newcastle (JO L 260 de 5.9.1992, p. 1).
O artigo 25.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 25.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

34. Regulamento (CEE) n.o 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecçªo das indicaçıes
geogrÆficas e denominaçıes de origem dos produtos agrícolas e dos gØneros alimentícios (JO L 208 de 24.7.1992,
p. 1).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

35. Regulamento (CEE) n.o 2082/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo aos certificados de especificidade dos
produtos agrícolas e dos gØneros alimentícios (JO L 208 de 24.7.1992, p. 9).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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36. Directiva 92/117/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, relativa às medidas de protecçªo contra zoonoses
e certos agentes zoonóticos em animais e produtos de origem animal a fim de evitar focos de infecçªo e de
intoxicaçªo de origem alimentar (JO L 62 de 15.3.1993, p. 38).
O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 16.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

37. Directiva 92/119/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que estabelece medidas comunitÆrias gerais de luta
contra certas doenças animais, bem como medidas específicas respeitantes à doença vesiculosa do suíno (JO L 62 de
15.3.1993, p. 69).
O artigo 25.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 25.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

38. Directiva 93/119/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1993, relativa à protecçªo dos animais no abate e/ou
occisªo (JO L 340 de 31.12.1993, p. 21).
O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 16.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

39. Regulamento (CE) n.o 517/94 do Conselho, de 7 de Março de 1994, relativo ao regime comum aplicÆvel às
importaçıes de produtos tŒxteis de determinados países terceiros, nªo abrangidas por acordos, protocolos ou outros
convØnios bilaterais ou por outras regras comunitÆrias específicas de importaçªo (JO L 67 de 10.3.1994, p. 1).
Os n.os 1, 2 e 3 do artigo 25.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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40. Regulamento (CE) n.o 3036/94 do Conselho, de 8 de Dezembro de 1994, que institui um regime de aperfeiçoamento económico passivo aplicÆvel a certos produtos tŒxteis e de vestuÆrio reimportados na Comunidade após
fabrico ou transformaçªo em certos países terceiros (JO L 322 de 15.12.1994, p. 1).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ do Regime de Aperfeiçoamento Económico Passivo TŒxtil, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

41. Directiva 94/65/CE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1994, que institui os requisitos de produçªo e de colocaçªo
no mercado de carnes picadas e de preparados de carnes (JO L 368 de 31.12.1994, p. 10).
O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

42. Regulamento (CE) n.o 3281/94 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, relativo à aplicaçªo de um sistema
plurianual de preferenciais pautais generalizadas no período 1995-1998 a certos produtos industriais originÆrios de
países em vias de desenvolvimento (JO L 348 de 31.12.1994, p. 1).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

43. Decisªo 95/408/CE do Conselho, de 22 de Junho de 1995, relativa às regras de elaboraçªo, por um período
transitório, de listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros dos quais os Estados-Membros sªo autorizados a importar determinados produtos de origem animal, produtos da pesca e moluscos bivalves vivos (JO L 243
de 11.10.1995, p. 17).
O artigo 4.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 4.o
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE (1), composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. O comitØ Ø convocado pelo
seu presidente, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido do representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»
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44. Directiva 95/69/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece as condiçıes e regras aplicÆveis à
aprovaçªo e ao registo de certos estabelecimentos e intermediÆrios no sector da alimentaçªo animal e que altera as
Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (JO L 332 de 30.12.1995, p. 15).
O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 16.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos Alimentos para Animais instituído pela Decisªo
70/372/CEE, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

45. Directiva 95/70/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece medidas comunitÆrias mínimas de
controlo de certas doenças dos moluscos bivalves (JO L 332 de 30.12.1995, p. 33).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

46. Directiva 96/23/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa às medidas de controlo a aplicar a certas
substâncias e aos seus resíduos nos animais vivos e respectivos produtos e que revoga as Directivas 85/358/CEE
e 86/469/CEE e as Decisıes 89/187/CEE e 91/664/CEE (JO L 125 de 23.5.1996, p. 10).
O artigo 33.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 33.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

47. Directiva 96/25/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa à circulaçªo de matØrias-primas para alimentaçªo
animal, que altera as Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e revoga a Directiva 77/101/CEE
(JO L 125 de 25.5.1996, p. 35).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos Alimentos para Animais instituído pela Decisªo
70/372/CEE, a seguir designado por comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido
pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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48. Directiva 98/56/CE do Conselho, de 20 de Julho de 1998, relativa à comercializaçªo de materiais de propagaçªo de
plantas ornamentais (JO L 226 de 13.8.1998, p. 16).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ permanente dos materiais de propagaçªo e das plantas ornamentais,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

49. Directiva 98/58/CE do Conselho, de 20 de Julho de 1998, relativa à protecçªo dos animais nas exploraçıes
pecuÆrias (JO L 221 de 8.8.1998, p. 23).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

50. Directiva 1999/74/CE do Conselho, de 19 de Julho de 1999, que estabelece as normas mínimas relativas à protecçªo
das galinhas poedeiras (JO L 203 de 3.8.1999, p. 53).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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Proposta de regulamento do Conselho que adapta as disposiçıes relativas aos comitØs que assistem
a Comissªo no exercício das suas competŒncias de execuçªo previstas em actos do Conselho
adoptados de acordo com o procedimento de consulta (unanimidade)
(2002/C 75 E/32)
COM(2001) 789 final  2001/0316(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 27 de Dezembro de 2001)
O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 93.o, 94.o, 157.o, 269.o,
279.o, 308.o,
Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Económico e Social,
Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas no que
respeita ao Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, relativo ao regime uniforme e
definitivo de cobrança dos recursos próprios provenientes do
Imposto sobre o Valor Acrescentado,
Considerando o seguinte:
(1) A Decisªo do Conselho 1999/468/CE, de 28 de Junho de
1999, que fixa as regras de exercício das competŒncias de
execuçªo atribuídas à Comissªo (1) veio substituir a Decisªo
87/373/CEE (2).
(2) Em conformidade com a declaraçªo conjunta do Conselho
e da Comissªo (3) relativa à Decisªo 1999/468/CE, Ø necessÆrio adaptar as disposiçıes relativas aos comitØs que assistem a Comissªo no exercício das suas competŒncias de
execuçªo, previstas em aplicaçªo da Decisªo 87/373/CEE,
a fim de as tornar conformes com os artigos 3.o, 4.o e 5.o
da Decisªo 1999/468/CE.
(3) A referida declaraçªo indica as modalidades da adaptaçªo
dos procedimentos dos comitØs, que Ø automÆtica desde
que nªo afecte a natureza do comitØ prevista no acto de
base.
(4) Os prazos fixados nas disposiçıes a adaptar devem permanecer em vigor. Quando nªo for previsto um prazo
preciso para adoptar as medidas de execuçªo, convØm fixar
esse prazo em trŒs meses.
(5) Deve-se, por conseguinte, substituir as disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso ao procedimento de comitØ do
tipo I estabelecido pela Decisªo 87/373/CEE por disposiçıes remetendo para o procedimento consultivo previsto
no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
(3) JO C 203 de 17.7.1999, p. 1.

(6) As disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso aos procedimentos de comitØ dos tipos IIa e IIb estabelecidos pela
Decisªo 87/373/CEE devem ser substituídas por disposiçıes
remetendo para o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE.
(7) As disposiçıes dos actos que prevŒem o recurso aos procedimentos de comitØ dos tipos IIa e IIIb estabelecidos pela
Decisªo 87/373/CEE devem ser substituídas por disposiçıes
remetendo para o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No que respeita ao procedimento consultivo, os actos referidos
no Anexo I sªo alterados em conformidade com o referido
anexo.
Artigo 2.o
No que respeita ao procedimento de gestªo, os actos referidos
no Anexo II sªo alterados em conformidade com o referido
anexo.
Artigo 3.o
No que respeita ao procedimento de regulamentaçªo, os actos
referidos no Anexo III sªo alterados em conformidade com o
referido anexo.
Artigo 4.o
As referŒncias às disposiçıes dos actos que figuram nos anexos
entendem-se como sendo feitas a essas disposiçıes com a redacçªo que lhes foi dada pelo presente regulamento.
Artigo 5.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publicaçªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.
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ANEXO I
PROCEDIMENTO CONSULTIVO
Lista dos actos alterados:
1. Directiva 86/594/CEE do Conselho, de 1 de Dezembro de 1986, relativa ao ruído aØreo emitido pelos aparelhos
domØsticos (JO L 344 de 6.12.1986, p. 24).
O n.o 1 do artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 1,
alínea a), do artigo 8.o, nªo obedecem inteiramente às prescriçıes do artigo 6.o, esse Estado-Membro ou a Comissªo
submeterªo o assunto ao ComitØ Permanente instituído pela Directiva 83/189/CEE, a seguir designado por comitØ,
expondo as suas razıes.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da
Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
O comitØ emitirÆ um parecer o mais rÆpido possível.
Tendo em conta o parecer do comitØ, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se devem ou nªo retirar as
normas em causa das publicaçıes referidas no n.o 1, alínea a), do artigo 8.o.»
2. Decisªo do Conselho 87/95/CEE, de 22 de Dezembro de 1986, relativa à normalizaçªo no domínio das tecnologias
da informaçªo e das telecomunicaçıes (JO L 36 de 7.2.1987, p. 31).
O n.o 1 do artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«1.
Na prossecuçªo dos objectivos e conduçªo das acçıes definidas pela presente decisªo, a Comissªo serÆ
assistida por um comitØ consultivo, denominado Grupo de FuncionÆrios Superiores para a Normalizaçªo nos
domínios das Tecnologias da Informaçªo. Para os assuntos relativos às telecomunicaçıes, o comitØ competente Ø o
Grupo de Altos FuncionÆrios das Telecomunicaçıes, previsto no artigo 5.o da Directiva 86/361/CEE.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da
Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.»
3. Directiva 87/404/CEE do Conselho, de 25 de Junho de 1987, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes aos recipientes sob pressªo simples (JO L 220 de 8.8.1987, p. 48).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando um Estado-Membro ou a Comissªo considerarem que as normas harmonizadas referidas no n.o 1 do
artigo 5.o nªo satisfazem inteiramente os requisitos essenciais referidos no artigo 3.o, a Comissªo ou o Estado-Membro convocarªo o ComitØ Permanente instituído pela Directiva 83/189/CEE, a seguir designado por comitØ,
expondo as suas razıes. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta
previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
O comitØ emitirÆ um parecer o mais rÆpido possível.
2. Tendo em conta o parecer do comitØ, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros se devem ou nªo retirar
as normas em causa das publicaçıes referidas no n.o 1 do artigo 5.o.»
4. Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, relativo ao regime uniforme e
definitivo de cobrança dos recursos próprios provenientes do Imposto sobre o Valor Acrescentado (JO L 155 de
7.6.1989, p. 9).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
O comitØ referido no artigo 20.o do Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1550/2000 (12), a seguir designado por
comitØ, examinarÆ regularmente, por iniciativa da Comissªo ou a pedido de um Estado-Membro, os problemas
levantados pela aplicaçªo do presente regulamento.
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2. O Estado-Membro que solicitar a autorizaçªo prevista no n.o 4 do artigo 4.o ou no n.o 3 do artigo 6.o dirigirÆ
o seu pedido à Comissªo logo que possível, mas o mais tardar em 30 de Abril do exercício a partir do qual a
autorizaçªo deva ser aplicada. O representante da Comissªo, logo que possível, mas o mais tardar em 31 de
Dezembro desse exercício, submeterÆ à apreciaçªo do comitØ um projecto de decisªo.
3. Por iniciativa da Comissªo ou a pedido de um Estado-Membro, o comitØ examinarÆ as soluçıes referidas no
artigo 10.o. Se, após o exame do comitØ, surgirem divergŒncias quanto às soluçıes previstas, o representante da
Comissªo submeterÆ ao comitØ, logo que possível, mas o mais tardar em 31 de Dezembro do exercício a partir do
qual a soluçªo deve ser aplicada, um projecto de decisªo.
4. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
5. Antes do final de um prazo de sessenta dias a seguir ao parecer do comitØ, a Comissªo tomarÆ uma decisªo de
que informarÆ os Estados-Membros.»
5. Decisªo do Conselho 1999/311/CE, de 29 de Abril de 1999, relativa à adopçªo da terceira fase do programa de
cooperaçªo transeuropeia de estudos universitÆrios (Tempus III) (2000-2006) (JO L 120 de 8.5.1999, p. 30).
O n.o 6 do artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«6. A Comissªo pode, por outro lado, consultar o comitØ relativamente a qualquer outra questªo relacionada
com a aplicaçªo de TEMPUS III, incluindo o relatório anual. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø
aplicÆvel o procedimento de consulta previsto no artigo 3.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes
do artigo 7.o da mesma.»

ANEXO II
PROCEDIMENTO DE GESTˆO
Lista dos actos alterados:
1. Directiva 66/403/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa à comercializaçªo de batatas de semente
(JO 125 de 11.7.1966, p. 2320).
O artigo 19.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 19.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente das Sementes e Plantas Agrícolas, Hortícolas e Florestais,
instituído pela Decisªo do Conselho de 14 de Junho de 1966 (1), a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. Quando for feita referŒncia ao
procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

2. Directiva 66/404/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, que diz respeito à comercializaçªo dos materiais
florestais de reproduçªo (JO 125 de 11.7.1966, p. 2326).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente das Sementes e Plantas Agrícolas, Hortícolas e Florestais,
instituído pela Decisªo do Conselho de 14 de Junho de 1966 (1), a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. Quando for feita referŒncia ao
procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»
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3. Directiva 69/208/CEE do Conselho, de 30 de Junho de 1969, relativa à comercializaçªo de sementes de plantas
oleaginosas e de fibras (JO L 169 de 10.7.1969, p. 3).
O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente das Sementes e Plantas Agrícolas, Hortícolas e Florestais,
instituído pela Decisªo do Conselho de 14 de Junho de 1966 (1), a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. Quando for feita referŒncia ao
procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

4. Directiva 70/457/CEE do Conselho, de 29 de Setembro de 1970, que diz respeito ao catÆlogo comum das variedades
das espØcies de plantas agrícolas (JO L 225 de 12.10.1970, p. 1).
O artigo 23.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 23.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente das Sementes e Plantas Agrícolas, Hortícolas e Florestais,
instituído pela Decisªo do Conselho de 14 de Junho de 1966 (1), a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. Quando for feita referŒncia ao
procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

5. Directiva 71/161/CEE do Conselho, de 30 de Março de 1971, no que diz respeito às normas de qualidade exterior dos
materiais florestais de reproduçªo comercializados no interior da Comunidade (JO L 87 de 17.4.1971, p. 14).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente das Sementes e Plantas Agrícolas, Hortícolas e Florestais,
instituído pela Decisªo do Conselho de 14 de Junho de 1966 (1), a seguir designado por comitØ, composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. Quando for feita referŒncia ao
procedimento definido no presente artigo, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da Decisªo
1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

6. Regulamento (CEE) n.o 3906/89 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1989, relativo à ajuda económica a favor da
Repœblica da Hungria e da Repœblica Popular da Polónia (JO L 375 de 23.12.1989, p. 11).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
É criado junto da Comissªo um ComitØ da ajuda à reestruturaçªo económica da Polónia e da Hungria,
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. ParticiparÆ nos
trabalhos do comitØ um observador do Banco Europeu de Investimento, quando os assuntos lhe digam respeito.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em seis semanas.»
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7. Decisªo do Conselho 1999/21/CE, Euratom, de 14 de Dezembro de 1998, que adopta um programa-quadro plurianual de acçıes no domínio da energia (1998-2002) e medidas conexas (JO L 7 de 13.1.1999, p. 16).
O n.o 2 do artigo 4.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«2. A Comissªo serÆ assistida, no que respeita à gestªo do programa-quadro, por um comitØ composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o da
Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
8. Decisªo do Conselho 1999/311/CE, de 29 de Abril de 1999, relativa à adopçªo da terceira fase do programa de
cooperaçªo transeuropeia de estudos universitÆrios (Tempus III) (2000-2006) (JO L 120 de 8.5.1999, p. 30).
Os n.os 4 e 5 do artigo 7.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«4. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de gestªo previsto no artigo 4.o
da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
5.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em um mŒs.»

ANEXO III
PROCEDIMENTO DE REGULAMENTA˙ˆO
Lista dos actos alterados:
1. Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximaçªo das disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas respeitantes à classificaçªo, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas
(JO 196 de 16.8.1967, p. 1).
O artigo 29.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 29.o
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
2. Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes à homologaçªo dos veículos a motor e seus reboques (JO L 42 de 23.2.1970, p. 1).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

3. Directiva 70/373/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1970, relativa à introduçªo de modos de colheita de amostras
e de mØtodos de anÆlise comunitÆrios para o controlo oficial dos alimentos para animais (JO L 170 de 3.8.1970,
p. 2).
O artigo 3.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 3.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos Alimentos para Animais, instituído pela Decisªo do
Conselho de 20 de Julho de 1970 (1), composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

4. Directiva 71/118/CEE do Conselho, de 15 de Fevereiro de 1971, relativa a problemas sanitÆrios em matØria de
comØrcio de carnes frescas de aves de capoeira (JO L 55 de 8.3.1971, p. 23).
Os n.os 2, 3 e 4 do artigo 12.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

5. Directiva 71/316/CEE do Conselho, de 26 de Julho de 1971, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes às disposiçıes comuns sobre os instrumentos de mediçªo de controlo metrológico (JO L 202
de 6.9.1971, p. 1).
O artigo 18.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 18.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

6. Directiva 72/461/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos problemas de polícia sanitÆria
respeitantes a trocas intracomunitÆrias de carnes fresca (JO L 302 de 31.12.1972, p. 24).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo do Conselho de 15 de
Outubro de 1968, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

7. Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa a problemas sanitÆrios e de polícia
sanitÆria, na importaçªo de animais das espØcies bovina e suína e de carnes frescas provenientes de países terceiros
(JO L 302 de 31.12.1972, p. 28).
O artigo 29.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 29.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo do Conselho de 15 de
Outubro de 1968, a seguir designado por comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido
pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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O artigo 30.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 30.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

8. Directiva 73/361/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1973, relativa à aproximaçªo das disposiçıes legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à certificaçªo e à marcaçªo de cabos metÆlicos,
correntes e ganchos (JO L 335 de 5.12.1973, p. 51).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

9. Directiva 73/404/CEE do Conselho, de 22 de Novembro de 1973, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes aos detergentes (JO L 347 de 17.12.1973, p. 51).
O artigo 7.oB passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.oB
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

10. Directiva 73/437/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1973, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes a determinados açœcares destinados à alimentaçªo humana (JO L 356 de 27.12.1973,
p. 71).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios instituído pela Decisªo do
Conselho de 13 de Novembro de 1969, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

11. Directiva 74/150/CEE do Conselho, de 4 de Março de 1974, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes à recepçªo dos tractores agrícolas ou florestais de rodas (JO L 84 de 28.3.1974, p. 10).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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12. Directiva 74/409/CEE do Conselho, de 22 de Julho de 1974, relativa à harmonizaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes ao mel (JO L 221 de 12.8.1974, p. 10).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios instituído pela Decisªo do
Conselho de 13 de Novembro de 1969, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

13. Directiva 75/324/CEE do Conselho, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes às embalagens aerossóis (JO L 147 de 9.6.1975, p. 40).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

14. Directiva 76/895/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1976, relativa à fixaçªo de teores mÆximos de resíduos
de pesticidas nas e sobre as frutas e produtos hortícolas (JO L 340 de 9.12.1976, p. 26).
Os n.os 2 a 5 do artigo 7.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao n.o 2 do artigo 6.o, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6
do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
Os n.os 2 a 5 do artigo 8.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao n.o 2 do artigo 6.o, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6
do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»
O artigo 8.oA passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.oA
Quando for feita referŒncia ao n.o 2 do artigo 6.o, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
15. Directiva 76/160/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro de 1975, relativa à qualidade das Æguas balneares (JO L 31 de
5.2.1976, p. 1).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o comitØ Ø convocado pelo seu
presidente, quer por iniciativa deste, quer a pedido de um representante de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6
do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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16. Directiva 76/116/CEE do Conselho, de 18 Dezembro de 1975, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes aos adubos (JO L 24 de 30.1.1976, p. 21).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

17. Directiva 76/117/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1975, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes ao material elØctrico para utilizaçªo em atmosfera explosiva (JO L 24 de 30.1.1976,
p. 45).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

18. Directiva 76/118/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1975, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes a certos leites conservados parcial ou totalmente desidratados destinados à alimentaçªo humana (JO L 24 de 30.1.1976, p. 49).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios instituído pela Decisªo do
Conselho de 13 de Novembro de 1969, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

19. Directiva 76/621/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1976, relativa à fixaçªo do teor mÆximo de Æcido erœcico nos
óleos e gorduras destinados directamente à alimentaçªo humana, bem como nos gØneros alimentícios adicionados
de óleos ou gorduras (JO L 202 de 28.7.1976, p. 35).
O artigo 5.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 5.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios instituído pela Decisªo do
Conselho de 13 de Novembro de 1969, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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20. Directiva-quadro 76/767/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes às disposiçıes comuns sobre os recipientes sob pressªo e aos mØtodos de controlo
desses recipientes (JO L 262 de 27.9.1976, p. 153).
O artigo 20.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 20.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

21. Directiva 77/96/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa à pesquisa de triquinas aquando das
importaçıes, provenientes de países terceiros, das carnes frescas provenientes de animais domØsticos da espØcie
suína (JO L 26 de 31.1.1977, p. 67).
O artigo 9.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 9.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo do Conselho de 15 de
Outubro de 1968, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

22. Directiva 77/99/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa aos problemas sanitÆrios em matØria de
comØrcio intracomunitÆrio de produtos à base de carne (JO L 26 de 31.1.1977, p. 85).
Os n.os 2 e 3 do artigo 20.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

23. Directiva 77/504/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1977, que diz respeito aos animais da espØcie bovina
reprodutores de raça pura (JO L 206 de 12.8.1977, p. 8).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ ZootØcnico Permanente instituído pela Decisªo 77/505/CEE, composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

24. Decisªo do Conselho 77/795/CEE, de 12 de Dezembro de 1977, que institui um procedimento comum de troca de
informaçıes relativas às Æguas doces superficiais na Comunidade (JO L 334 de 24.12.1977, p. 29).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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25. Directiva 78/25/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1977, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes às matØrias que podem ser adicionadas aos medicamentos tendo em vista a sua coloraçªo (JO
L 11 de 14.1.1978, p. 18).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

26. Directiva 78/659/CEE do Conselho, de 18 de Julho de 1978, relativa à qualidade das Æguas doces que necessitam de
ser protegidas ou melhoradas a fim de estarem aptas para a vida dos peixes (JO L 222 de 14.8.1978, p. 1).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

27. Directiva 79/117/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1978, relativa à proibiçªo de colocaçªo no mercado e da
utilizaçªo de produtos fitofarmacŒuticos contendo determinadas substâncias activas (JO L 33 de 8.2.1979, p. 36).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Quando for feita referŒncia ao procedimento definido no presente artigo, o ComitØ FitossanitÆrio Permanente,
a seguir designado por comitØ, Ø convocado o mais rapidamente possível pelo seu presidente, quer por sua
própria iniciativa, quer a pedido de um Estado-Membro.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

28. Directiva 79/373/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à comercializaçªo de alimentos compostos para
animais (JO L 86 de 6.4.1979, p. 30).
O artigo 13.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 13.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos Alimentos para Animais instituído pela Decisªo do
Conselho de 20 de Julho de 1970 (1), composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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29. Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservaçªo das aves selvagens (JO L 103 de
25.4.1979, p. 1).
O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

30. Directiva 79/831/CEE do Conselho, de 18 de Setembro de 1979, que altera pela sexta vez a Directiva 67/548/CEE
relativa à aproximaçªo das disposiçıes legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificaçªo,
embalagem e rotulagem das substâncias perigosas (JO L 259 de 15.10.1979, p. 10).
O artigo 21.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 21.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

31. Directiva 79/869/CEE do Conselho, de 9 de Outubro de 1979, relativa aos mØtodos de medida e à frequŒncia das
amostragens e da anÆlise das Æguas superficiais destinadas à produçªo de Ægua potÆvel nos Estados-Membros (JO L
271 de 29.10.1979, p. 44).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

32. Directiva 80/215/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980, relativa aos problemas de polícia sanitÆria em matØria
de trocas comerciais intracomunitÆrias de produtos à base de carne (JO L 47 de 21.2.1980, p. 4).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo do Conselho de 15 de
Outubro de 1968, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

33. Directiva 80/217/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980, que estabelece as medidas comunitÆrias de luta
contra a peste suína clÆssica (JO L 47 de 21.2.1980, p. 11).
O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 16.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo do Conselho de 15 de
Outubro de 1968, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
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2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

34. Directiva 80/779/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1980, relativa a valores-limite e a valores-guia de qualidade
do ar para o dióxido de enxofre e as partículas em suspensªo (JO L 229 de 30.8.1980, p. 30).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

35. Directiva 80/1107/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1980, relativa à protecçªo dos trabalhadores contra os
riscos ligados à exposiçªo a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho (JO L 327 de 3.12.1980, p. 8).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

36. Directiva 82/130/CEE do Conselho, de 15 de Fevereiro de 1982, relativa à harmonizaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes ao material elØctrico a utilizar em atmosfera explosiva de minas com grisu
(JO L 59 de 2.3.1982, p. 10).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

37. Directiva 82/883/CEE do Conselho, de 3 de Dezembro de 1982, relativa às modalidades de vigilância e de controlo
dos meios afectados por descargas provenientes da indœstria de dióxido de titânio (JO L 378 de 31.12.1982, p. 1).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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38. Directiva 82/884/CEE do Conselho, de 3 de Dezembro de 1982, relativa a um valor-limite para o chumbo contido
na atmosfera (JO L 378 de 31.12.1982, p. 15).
O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

39. Directiva 82/894/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1982, relativa à notificaçªo de doenças dos animais na
Comunidade (JO L 378 de 31.12.1982, p. 58).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo do Conselho de 15 de
Outubro de 1968, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

40. Directiva 83/417/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1983, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos Estados-Membros respeitantes a determinadas lactoproteínas (caseínas e caseinatos) destinadas à alimentaçªo (JO L 237 de
26.8.1983, p. 25).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ Permanente dos GØneros Alimentícios instituído pela Decisªo do
Conselho de 13 de Novembro de 1969, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

41. Directiva 84/532/CEE do Conselho, de 17 de Setembro de 1984, relativa à harmonizaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes às disposiçıes comuns sobre os materiais e mÆquinas de estaleiro (JO L 300 de
19.11.1984, p. 111).
O artigo 24.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 24.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

42. Directiva 84/539/CEE do Conselho, de 17 de Setembro de 1984, relativa à aproximaçªo das legislaçıes dos
Estados-Membros respeitantes aos aparelhos elØctricos utilizados em medicina humana e veterinÆria (JO L 300
de 19.11.1984, p. 179).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
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O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»

43. Directiva 85/203/CEE do Conselho, de 7 de Março de 1985, relativa às normas de qualidade do ar para o dióxido
de azoto (JO L 87 de 27.3.1985, p. 1).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

44. Directiva 85/511/CEE do Conselho, de 18 de Novembro de 1985, que estabelece medidas comunitÆrias de luta
contra a febre aftosa (JO L 315 de 26.11.1985, p. 11).
O artigo 16.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 16.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE (1), a seguir
designado por comitØ, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da
Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

O artigo 17.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 17.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

45. Directiva 86/278/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1986, relativa à protecçªo do ambiente, e em especial dos
solos, na utilizaçªo agrícola de lamas de depuraçªo (JO L 181 de 4.7.1986, p. 6).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

46. Directiva 86/362/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, relativa à fixaçªo de teores mÆximos para os resíduos
de pesticidas à superfície e no interior dos cereais (JO L 221 de 7.8.1986, p. 37).
Os artigos 11.oA e 11.oB passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.oA
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.
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Artigo 11.oB
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»
Os n.os 2, 3 e 4 do artigo 12.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6
do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
47. Directiva 86/363/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, relativa à fixaçªo de teores mÆximos para os resíduos
de pesticidas à superfície e no interior dos gØneros alimentícios de origem animal (JO L 221 de 7.8.1986, p. 43).
Os artigos 11.oA e 11.oB passam a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 11.oA
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.
Artigo 11.oB
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
Os n.os 2, 3 e 4 do artigo 12.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6
do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
48. Regulamento (CEE) n.o 3528/86 do Conselho, de 17 de Novembro de 1986, relativo à protecçªo das florestas na
Comunidade contra a poluiçªo atmosfØrica (JO L 326 de 21.11.1986, p. 2).
O artigo 7.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 7.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

49. Directiva 87/217/CEE do Conselho de 19 de Março de 1987 relativa à prevençªo e à reduçªo da poluiçªo do
ambiente provocada pelo amianto (JO L 85 de 28.3.1987, p. 40).
O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 12.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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50. Decisªo do Conselho 91/666/CEE, de 11 de Dezembro de 1991, relativa ao estabelecimento de reservas comunitÆrias de vacinas contra a febre aftosa (JO L 368 de 31.12.1991, p. 21).
O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 10.o
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ VeterinÆrio Permanente instituído pela Decisªo 68/361/CEE (1), composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em quinze dias.»

51. Directiva 92/12/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, relativa ao regime geral, à detençªo, à circulaçªo e
aos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo (JO L 76 de 23.3.1992, p. 1).
O artigo 24.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 24.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ dos Impostos Especiais de Consumo, composto por representantes dos
Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo. O comitØ elaborarÆ o seu regulamento interno.
2. As medidas necessÆrias à aplicaçªo dos artigos 5.o, 7.o, 15.oB, 18.o, 19.o e 23.o serªo adoptadas de acordo com
o procedimento previsto no n.o 3.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
4.

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

5. AlØm das medidas referidas no n.o 2, o comitØ analisarÆ as questıes evocadas pelo seu presidente, quer por
iniciativa deste, quer a pedido do representante de um Estado-Membro, que incidam sobre a aplicaçªo das disposiçıes comunitÆrias em matØria de impostos especiais de consumo.»
52. Regulamento (CEE) n.o 443/92 do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, relativo à ajuda financeira e tØcnica e à
cooperaçªo económica com os países em desenvolvimento da AmØrica Latina e da `sia (JO L 52 de 27.2.1992, p. 1).
O artigo 15.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 15.o
1.

A Comissªo assegura a gestªo da ajuda financeira e tØcnica e da cooperaçªo económica.

2. A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
3. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
4.

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

5. Regularmente, e pelo menos uma vez por ano, a Comissªo comunicarÆ aos Estados-Membros as informaçıes
de que dispıe sobre os sectores, projectos e acçıes jÆ conhecidos que poderiam receber apoio ao abrigo do presente
regulamento.
6. AlØm disso, haverÆ uma coordenaçªo entre as acçıes de cooperaçªo comunitÆria e as que serªo realizadas
pelos Estados-Membros numa base bilateral neste comitØ, atravØs de uma troca de informaçıes.»
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53. Regulamento (CEE) n.o 2309/93 do Conselho, de 22 de Julho de 1993, que estabelece procedimentos comunitÆrios
de autorizaçªo e fiscalizaçªo de medicamentos de uso humano e veterinÆrio e institui uma AgŒncia Europeia de
Avaliaçªo dos Medicamentos (JO L 214 de 24.8.1993, p. 1).
O artigo 72.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 72.o
1.

Sempre que se tiver de adoptar o procedimento definido no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo:

 ComitØ Permanente dos Medicamentos de Uso Humano, quando se trate de questıes relacionadas com medicamentos de uso humano e
 ComitØ Permanente dos Medicamentos VeterinÆrios, quando se trate de questıes relacionadas com medicamentos veterinÆrios, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

O artigo 73.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 73.o
1.

Sempre que se tiver de adoptar o procedimento definido no presente artigo, a Comissªo serÆ assistida pelo:

 ComitØ Permanente dos Medicamentos de Uso Humano, quando se trate de questıes relacionadas com medicamentos de uso humano e
 ComitØ Permanente dos Medicamentos VeterinÆrios, quando se trate de questıes relacionadas com medicamentos veterinÆrios, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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

54. Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitÆria (JO L 11 de
14.1.1994, p. 1).
O n.o 2 do artigo 141.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6 do
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
55. Regulamento (CE) n.o 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitÆrio de protecçªo
das variedades vegetais (JO L 227 de 1.9.1994, p. 1).
O artigo 115.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 115.o
1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
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56. Regulamento (CE) n.o 2271/96 do Conselho, de 22 de Novembro de 1996, relativo à protecçªo contra os efeitos da
aplicaçªo extra-territorial de legislaçªo adoptada por um país terceiro e das medidas nela baseadas ou dela resultantes (JO L 309 de 29.11.1996, p. 1).
O artigo 8.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 8.o
1.
Para efeitos da aplicaçªo das alíneas b) e c) do artigo 7.o, a Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto
por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em duas semanas.»

57. Regulamento (CE) n.o 515/97 do Conselho, de 13 de Março de 1997, relativo à assistŒncia mœtua entre as
autoridades administrativas dos Estados-Membros e à colaboraçªo entre estas e a Comissªo, tendo em vista assegurar a correcta aplicaçªo das regulamentaçıes aduaneira e agrícola (JO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
Os n.os 1 e 2 do artigo 43.o passam a ter a seguinte redacçªo:
«1.
A Comissªo serÆ assistida por um comitØ composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma. O prazo previsto no n.o 6
do artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.»
58. Decisªo do Conselho 98/253/CE, de 30 de Março de 1998, que adopta um programa comunitÆrio plurianual de
incentivo ao estabelecimento da sociedade da informaçªo na Europa («Sociedade da Informaçªo») (JO L 107 de
7.4.1998, p. 10).
O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 6.o
1.
Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
2.

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

59. Regulamento (CE) n.o 976/1999 do Conselho, de 29 de Abril de 1999, que estabelece os requisitos para a execuçªo
das acçıes da Comunidade, diversas das acçıes de cooperaçªo para o desenvolvimento, que, no âmbito da política
comunitÆria de cooperaçªo, contribuem para o objectivo geral de desenvolvimento e consolidaçªo da democracia e
do Estado de direito, bem como para o objectivo do respeito dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais
em países terceiros (JO L 120 de 8.5.1999, p. 8).
O artigo 14.o passa a ter a seguinte redacçªo:
«Artigo 14.o
1.
A Comissªo serÆ assistida pelo ComitØ dos Direitos do Homem e da Democracia, a seguir designado por
comitØ, instituído pelo artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 975/1999, composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pelo representante da Comissªo.
2. Quando for feita referŒncia ao presente nœmero, Ø aplicÆvel o procedimento de regulamentaçªo previsto no
artigo 5.o da Decisªo 1999/468/CE, no respeito das disposiçıes do artigo 7.o da mesma.
3.

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