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I
(Comunicações)

COMISSÃO
Taxas de câmbio do euro (1)
3 de Dezembro de 2003
(2003/C 294/01)
1 euro =
Moeda

USD

dólar americano

JPY

iene

DKK

coroa dinamarquesa

GBP

Taxas
de câmbio

1,2102

Moeda

Taxas
de câmbio

LVL

lats

0,6581

MTL

lira maltesa

0,4296

7,4417

PLN

zloti

4,6519

libra esterlina

0,6999

ROL

leu

SEK

coroa sueca

8,987

SIT

tolar

CHF

franco suíço

1,5569

SKK

coroa eslovaca

ISK

coroa islandesa

TRL

lira turca

131,25

89,35

40 317
236,485
41,08
1 764 669

NOK

coroa norueguesa

8,1425

AUD

dólar australiano

1,6458

BGN

lev

1,9542

CAD

dólar canadiano

1,5699

CYP

libra cipriota

0,5836

HKD

dólar de Hong Kong

9,3956

CZK

coroa checa

32,445

NZD

dólar neozelandês

1,8624

EEK

coroa estoniana

15,6466

SGD

dólar de Singapura

2,0768

HUF

forint

KRW

won sul-coreano

LTL

litas

ZAR

rand

272,70
3,4528

___________
(1) Fonte: Taxas de câmbio de referência publicadas pelo Banco Central Europeu.

1 446,49
7,4707
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Diplomas, certificados e outros títulos de formação no domínio da arquitectura que são objecto de
um reconhecimento mútuo entre Estados-Membros
(2003/C 294/02)
[Actualização da Comunicação 2002/C 214/03 de 10 de Setembro de 2002 (1)]
É apresentada a seguir a lista dos diplomas, certificados e outros títulos de formação no domínio da
arquitectura, tal como foi estabelecida em conformidade com o artigo 7.o da Directiva 85/384/CEE do
Conselho, de 10 de Junho de 1985, relativa ao reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e outros
títulos do domínio da arquitectura, incluindo medidas destinadas a facilitar o exercício efectivo do direito
de estabelecimento e de livre prestação de serviços (2).
Os diplomas a seguir publicados são os que devem ser reconhecidos pelos Estados-Membros da CE aos
alunos que iniciaram os seus estudos no domínio da arquitectura a partir do ano académico de
1988/1989. Relativamente aos alunos cujo início dos estudos no domínio da arquitectura se verificou
antes do ano académico de 1988/1989, os diplomas a reconhecer são os mencionados:
— no que diz respeito aos Estados-Membros que não a Espanha e Portugal, no artigo 11.o da Directiva
85/384/CEE, de 10 de Junho de 1985 (3),
— no que diz respeito à Espanha e a Portugal, no artigo 1.o da Directiva 85/614/CEE, de 20 de Dezembro
de 1985 (4),
— bem como, no que diz respeito unicamente a Portugal, no artigo 1.o da Directiva 86/17/CEE, de 27 de
Janeiro de 1986 (5) rectificada pela publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 87 de 2 de
Abril de 1986.
Além disso, a Directiva 85/384/CEE prevê igualmente o reconhecimento de outros títulos no domínio da
arquitectura. Esses títulos são referidos nos artigos 5.o, 12.o e 14.o da referida directiva.
As actualizações da presente lista serão publicadas periodicamente pela Comissão em conformidade com o
n.o 2 do artigo 7.o da mesma directiva.

País

Designação do diploma

BELGIQUE/BELGIË

Organismo que atribui o diploma

Architecte — Architect

Écoles nationales supérieures d'architecture

Architecte — Architect

Instituts supérieurs d'architecture

Architect

École provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

Architecte — Architect

Académies royales des Beaux-Arts

Architecte — Architect

Écoles Saint-Luc

Ingénieur — civil architecte

Facultés des sciences appliquées des universités

Certificado que
acompanha o diploma

Faculté polytechnique de Mons
Architect — architecte

Nationale hogescholen voor architectuur

Architect — architecte

Hogere-architectuur-instituten

Architect

Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

Architect — Architecte

Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

Architect — Architecte

Sint-Lucasscholen

Burgerlijke ingenieur — architect

Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de
Universiteiten
«Faculté Polytechnique» van Mons

(1) JO C 214 de 10.9.2002.
(2) JO L 223 de 21.8.1985.
(3) No que diz respeito à Áustria, à Finlândia e à Suécia os diplomas mencionados no artigo 11.o da Directiva
85/384/CEE, tal como modificada pelo Acordo de Adesão, podendo o início dos estudos verificar-se depois do
ano académico de 1988/1989, mas antes do ano académico 1998/1999.
(4) JO L 376 de 31.12.1985.
(5) JO L 27 de 1.2.1986.
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DANMARK
DEUTSCHLAND
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Designação do diploma

Organismo que atribui o diploma

Arkitekt cand. arch.

Kunstakademiets Arkitektskole i København
Arkitektskolen i Århus

Diplom-Ingenieur

Universitäten (Architektur/Hochbau)

Diplom-Ingenieur Universität

Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)

C 294/3

Certificado que
acompanha o diploma

Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)
Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)
Hochschulen für bildende Künste
Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH

Hochschulen für Künste
Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)
Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)
bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

ΕΛΛΑ∆Α

∆ίπλωµα αρχιτέκτονα — µηχανικού

— Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),
τµήµα αρχιτεκτόνων — µηχανικών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα
αρχιτεκτόνων — µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

ESPAÑA

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:
La Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas
Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès
La Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid
La Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Las Palmas
La Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Valencia
La Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla
La Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid
La Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña
La Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de San Sebastián
La Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Pamplona
La Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Politécnica
de Alcalá de Henares (1999/2000)
La Universidad Alfonso X El Sabio. Centro Politécnico
Superior de Villanueva de la Cañada (1999/2000)
La Universidad de Alicante. Escuela Politécnica Superior
de Alicante (1997/1998)
La Universidad Europea de Madrid (1998/1999)
La Universidad de Cataluña. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona (1999/2000)
La Universidad Ramon Llull. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de La Salle (1998/1999)
La Universidad SEK de Segovia. Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia (1999/2000)

Βεβαίωση που χορηγεί
το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
και η σποία επιτρέπει
την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα
της αρχιτεκτονικής
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Designação do diploma

Organismo que atribui o diploma

Diplôme d'architecte DPLG, y compris
dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale

Le ministre chargé de l'architecture

Diplôme d'architecte ESA

École spéciale d'architecture de Paris

Diplôme d'architecte ENSAIS

École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

Degree of Bachelor of Architecture
(B.Arch.NUI)

National University of Ireland to architecture graduates of
University College Dublin

Degree of Bachelor of Architecture
(B.Arch)
(Previously, until 2002 — Degree standard
diploma in architecture (Dip. Arch)

Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin

Certificado que
acompanha o diploma

(College of Technology, Bolton Street, Dublin)

Certificate of associateship (ARIAI)

Royal Institute of Architects of Ireland

Certificate of membership (MRIAI)

Royal Institute of Architects of Ireland

Laurea in architettura

4.12.2003

Università di Camerino
Università di Catania — Sede di Siracusa
Università di Chieti
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Napoli Federico II
Università di Napoli II
Università di Palermo

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione competente

Università di Parma
Università di Reggio Calabria
Università di Roma III
Università di Roma «La Sapienza»
Università di Trieste
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Istituto universitario di architettura di Venezia
Laurea in ingegneria edile/architettura

Università dell'Aquila

(Soltanto per i diplomi che sanciscono
corsi iniziati nell'anno accademico
1998/1999)

Università di Pavia

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura

Università di Roma «La Sapienza»

Università di Roma «La Sapienza»

(Soltanto per i diplomi che sanciscono
corsi iniziati nell'anno accademico
2002/2003)
(Soltanto per i diplomi che saranno rilasciati a partire dall'anno accademico
2003/2004)

Università di Ferrara
Università di Genova
Università di Palermo
Politecnico di Milano
Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il
candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di
Stato davanti ad una
commissione competente
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NEDERLAND
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Designação do diploma

Organismo que atribui o diploma

1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van
de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

1. Technische Universiteit te Delft

2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van
de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

2. Technische Universiteit te Eindhoven

3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan
de opleiding van de tweede fase voor
beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken
examencommissies van respectievelijk:
— de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten te Amsterdam,
— de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam,
— de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg,
— de Hogeschool voor de Kunsten te
Arnhem,
— de Rijkshogeschool Groningen te
Groningen,
— de Hogeschool Maastricht te Maastricht
ÖSTERREICH

PORTUGAL

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Technische Universität Graz (Erzherzog-JohannUniversität Graz)

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Technische Universität Wien

Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck)

Magister der Architektur,
Magister architecturae, Mag. Arch.

Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

Magister der Architektur,
Magister architecturae, Mag. Arch.

Akademie der Bildenden Künste in Wien

Magister der Architektur,
Magister architecturae, Mag. Arch.

Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung
in Linz

Carta de curso de Licenciatura em
Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa
Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto
Escola Superior Artística do Porto

FINLAND

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen
(1998/1999)

Teknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan (Helsinki)
Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska
högskola
Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

SVERIGE

Arkitektexamen

Chalmers tekniska högskola AB
Kungliga tekniska högskolan
Lunds universitet

C 294/5

Certificado que
acompanha o diploma

Verklaring van de
Stichting Bureau Architectenregister die
bevestigt dat de opleiding voldoet aan de
normen van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 85/384/EEG

C 294/6

País

UNITED KINGDOM
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Designação do diploma

Diplomas in architecture

Organismo que atribui o diploma

Universities
Colleges of Art
Schools of Art

Degrees in architecture

NORWAY

Universities

Final examination

Architectural Association

Examination in architecture

Royal College of Art

Examination Part II

Royal Institute of British Architects

Sivilarkitekt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

4.12.2003

Certificado que
acompanha o diploma

Certificate of architectural education,
issued
by
the
Architects Registration Board (2)

Arkitekthøgskolen i Oslo

LIECHTENSTEIN

For diplomas sanctioning courses started
in school year 1997/1998

Bergen arkitektskole

Dipl.-Arch. FH

Fachhochschule Liechtenstein

Für Architekturstudienkurse, die im akademischen Jahr 1999/2000 aufgenommen
wurden, einschließlich für Studenten, die
das Studienprogramm Model B bis zum
akademischen Jahr 2000/2001 belegten,
vorausgesetzt dass sie sich im akademischen Jahr 2001/2002 einer zusätzlichen
und kompensatorischen Ausbildung unterzogen
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder 2 der Richtlinie 85/384/EWG anzuerkennen.
(2) The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Articles
3 and 4 of Directive 384/85/EEC and in «Criteria for validation» published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects
Registration Board.
EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible.
Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy
the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Articles 3 and 4 of the Directive and of the «Criteria for validation».

PT
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Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento (CE) n.o 70/2001 da Comissão, de 12 de Janeiro de 2001, relativo à aplicação
dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE aos auxílios estatais a favor das pequenas e médias empresas
(2003/C 294/03)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

N.o do auxílio: XS 105/02
Estado-Membro: Itália
Região: Sicília
Designação do regime de auxílio ou nome da empresa que
recebe um auxílio individual: Auxílios a favor da reutilização
e reciclagem dos resíduos
Base jurídica:

termina em 12 de Dezembro de 2002 (90.o dia a contar da
data de publicação do concurso na Gazzetta Ufficiale da Região
da Sicília verificada em 13 de Setembro de 2002).
Duração do regime ou da concessão do auxílio: Dezembro
de 2006
Objectivo do auxílio: Investimentos em imobilizações corpóreas e incorpóreas como previsto no artigo 2.o do Regulamento
(CE) n.o 70/2001

— Decreto presidenziale 20.11.2000: Programma operativo
regionale Sicilia 2000-2006;

Sector ou sectores económicos afectados: Todos os sectores
com as excepções previstas pelo Regulamento (CE) n.o 70/2001
para os sectores da agricultura e das pescas

— Articolo 70 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32
«Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di
riordino dei regimi di aiuto alle imprese»,

Nome e endereço da autoridade que concede os auxílios:

— Articolo 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
— Complemento di programmazione del POR Sicilia
2000-2006 (adottato con deliberazione n. 273 del 7 agosto
2002 della Giunta regionale — sottomisura 4.1.c),
— Decreto Dirigente generale del dipartimento Industria del
6.9.2002: «Bando per la presentazione e la selezione delle
istanze per l'attivazione della sottomisura 4.1.c — Attività
di trattamento dei rifiuti» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Regione Sicilia n. 43 — supplemento ordinario — del
13.9.2002)

Regione siciliana
Assessorato Industria
Dipartimento Industria
Viale regione Siciliana, 4580
I-90145 Palermo

N.o do auxílio: XS 130/02
Estado-Membro: Itália
Região: Veneto

Despesas anuais previstas no âmbito do regime ou montante total do auxílio individual concedido à empresa: A
totalidade da dotação financeira destinada à submedida 4.1c)
eleva-se a 26 666 000 euros da qual 30 % repartidos territorialmente.
Através do anúncio publicado em 13 de Setembro de 2002
serão postos em concurso os seguintes recursos:
— 18 666 200 euros = 0,7 × 26 666 000 (quota não repartida
territorialmente);
— 906 426 euros: recursos reservados ao Projecto Integrado
Territorial n.o 29 «Biovalley» nos termos do Decreto do
Presidente da Região n.o 94 de 18 de Junho de 2002.
Prevê-se uma despesa anual de cerca de 6 524 200 euros para
cada um dos anos de 2003, 2004 e 2005
Intensidade máxima do auxílio: 35 % em equivalente subvenção líquida (ESL) posteriormente aumentados em 15 % em
equivalente subvenção bruta (ESB). O contributo não pode,
em todo o caso, exceder o valor de 6 197 482,79 euros
Data de execução: São elegíveis as despesas suportadas a
partir do dia seguinte ao da apresentação do pedido cujo prazo

Designação do regime de auxílio ou nome da empresa que
recebe um auxílio individual: Apoio financeiro para despesas
de consultoria, assistência técnica e formação específica do
pessoal para efeitos de adaptação dos sistemas empresariais
aos princípios e às normas de qualidade
Base jurídica: Articolo 4 della legge regionale del Veneto n. 3
del 28.1.1997, in Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 9 del
1997
Despesas anuais previstas no âmbito do regime ou montante total do auxílio individual concedido à empresa:
4 423 500 euros
Intensidade máxima do auxílio: 50 % dos custos dos serviços
de consultoria externa num montante máximo de contribuição
para cada iniciativa correspondente a 15 000 (quinze mil euros).
Data de execução: Data a partir da qual pode ser concedido o
auxílio: 5 de Dezembro de 2002
Duração do regime ou da concessão do auxílio: Data-limite
para a concessão do auxílio: 31 de Dezembro de 2002
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Data (indicativa) prevista para o pagamento da última prestação: 31 de Dezembro de 2004
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— 1 352 277,23 euros em 2004
— 1 800 000 euros em 2005

Objectivo do auxílio: Apoiar a divulgação da aplicação dos
sistemas de qualidade empresarial a favor das PME com sede
operacional em território da Região do Veneto
Sector ou sectores económicos afectados: Todos os sectores
de actividade, exceptuando os seguintes:
— actividades ligadas à produção, transformação ou comercialização dos produtos constantes do Anexo I do Tratado CE;
— actividades ligadas à exportação;
— indústria do carvão e da siderurgia;
— fibras sintéticas;
— sector automóvel;
— transportes (à excepção dos códigos ISTAT n.os 602, 6021,
6022, 6023, 6024, 6025, 631, 6311, 6312, 632 e 6321);
— construção naval;
— pescas;
— comércio, turismo e serviços, a que se refere a Lei regional
n.o 16 do Veneto, de 10 de Abril de 1998 (in B.U.R. n.o
33/1998) relativa às «Intervenções regionais a favor da qualidade e da inovação nos sectores do comércio, do turismo
e dos serviços»

Intensidade máxima do auxílio: A intensidade máxima dos
auxílios previstos em termos brutos é de 25 %, com um limite
máximo de 270 000 euros na zona assistida. Na zona não
assistida (Pamplona), é respeitada a intensidade definida no
artigo 4.o do Regulamento
Data de execução: 2002-2003
Duração do regime ou da concessão do auxílio: Período
2001/2005
Objectivo do auxílio: Incentivar o investimento produtivo no
sector turístico no intuito de fortalecer e assegurar a competividade da oferta no mercado turístico actual
Sector ou sectores económicos afectados: Sector turístico:
estabelecimentos de hotelaria e restaurantes
Nome e endereço da autoridade que concede os auxílios:
Comunidad Foral de Navarra
Avda. Carlos III El Noble, n.o 4
Pamplona
Navarra
Outras informações: São igualmente previstos auxílios de minimis

Nome e endereço da autoridade que concede os auxílios:

N.o do auxílio: XS 40/03

Regione Veneto — Giunta regionale
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
I-30100 Venezia

Estado-Membro: República federal da Alemanha

N.o do auxílio: XS 17/03

Região: Baixa Saxónia (cidade de Visselhövede)
Designação do regime de auxílio ou nome da empresa que
recebe um auxílio individual: Directrizes da cidade de Visselhövede sobre o co-financiamento de subvenções a PME individuais no quadro do Programa Objectivo 2 do Land da Baixa
Saxónia 2000-2006

Estado-Membro: Espanha
Região: Comunidade Autónoma de Navarra
Designação do regime de auxílio ou nome da empresa que
recebe um auxílio individual: Auxílios ao investimento em
estabelecimentos turísticos
Base jurídica: Orden Foral 164/2001, de 14 de diciembre, de
la Consejería de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y
Trabajo (B.O.N. no 1, de 2 de enero de 2002)

Base jurídica: Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) in
der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und
Verordnungsblatt S. 382)
Despesas anuais previstas no âmbito do regime ou montante total do auxílio individual concedido à empresa:
300 000 euros
Intensidade máxima do auxílio: O auxílio eleva-se:
— no caso de pequenas empresas a 15 % no máximo e

Despesas anuais previstas no âmbito do regime ou montante total do auxílio individual concedido à empresa:

— no caso de médias empresas a 7,5 % no máximo

— 712 800,36 euros em 2002

das despesas administrativas elegíveis para auxílio.

— 1 352 277,23 euros em 2003

As regras em termos de cumulação foram respeitadas
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Data de execução: A partir de 26 de Fevereiro de 2003

Região: Comunidade Autónoma da Região de Múrcia

Duração do regime ou da concessão do auxílio: 26 de
Fevereiro de 2003-31 de Dezembro de 2003

Designação do regime de auxílio ou nome da empresa que
recebe um auxílio individual: Auxílios à exposição de produtos e serviços da Sociedade da Informação no quadro das
Jornadas Técnicas Empresariais e Demonstrações Tecnológicas
para cidadãos — Sicarm 2003

Objectivo do auxílio: O auxílio destina-se a promover a competitividade e a capacidade de adaptação das pequenas e médias
empresas na área da cidade de Visselhövede, a estimular a
criação de novos postos de trabalho e contribuir para a manutenção dos já existentes, introduzindo melhoramentos de carácter estrutural.
Os auxílios estatais de emergência e à reestruturação (na acepção das Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade, JO C 288 de 9.10.1999) não são objecto do presente regime.
São elegíveis para auxílio os seguintes projectos de investimento:
— Construção de uma unidade de produção.
— Ampliação de uma unidade de produção, se o número de
postos de trabalho permanentes aumentar de 15 %, em
comparação com a situação existente antes do início do
investimento.
— Aquisição de uma unidade de produção em risco de encerramento.
O auxílio é concedido sob forma de subvenções ao investimento
Sector ou sectores económicos afectados: São elegíveis as
empresas que exerçam actividades nos sectores da indústria,
comércio, artesanato, comércio, construção, transportes e hotelaria com sede na cidade de Visselhövede e empresas em fase
de arranque que tencionem estabelecer-se na cidade de Visselhövede.
Está excluído o fomento a empresas de sectores sensíveis
Nome e endereço da autoridade que concede os auxílios:
Stadt Visselhövede
Marktplatz 2
D-27374 Visselhövede
Outras informações:
Herr Günter Claus
Tel.: 042 62-30 11 41
Fax: 042 62-30 11 47
E-mail: stadt.claus@visselhoevede.de

N.o do auxílio: XS 60/03
Estado-Membro: Espanha

Base jurídica:
— Orden de 10 de abril de 2003, de la Consejería de Ciencia,
Tecnología, Industria y Comercio, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas a
la exposición de productos y servicios de la Sociedad de la
Información en las Jornadas técnicas y demostraciones tecnológicas Sicarm 2003. (BORM no 95 de 26 de abril de
2003)
— Regulamento (CE) n.o 70/2001 da Comissão de 12 de Janeiro de 2001 relativo à aplicação dos artigos 87.o e 88.o
do Tratado (CE) aos auxílios estatais a favor das pequenas e
médias empresas (JO L 10 de 13.1.2001)
Despesas anuais previstas no âmbito do regime ou montante total do auxílio individual concedido à empresa: Dotações destinadas a empresas privadas: 30 000 euros
Intensidade máxima do auxílio: O montante das subvenções
previstas neste diploma, não poderá ser superior a 50 %, em
termos de subvenção bruta, das despesas elegíveis
Data de execução: O diploma entrou em vigor em 27 de
Abril de 2003
Duração do regime ou da concessão do auxílio: Os auxílios
poderão ser concedidos até 31 de Maio de 2003
Objectivo do auxílio: Financiar a exposição de produtos e
serviços da Sociedade da Informação no quadro das Jornadas
técnicas Empresariais e demonstrações tecnológicas para cidadãos, Sicarm 2003 — projectos no domínio do comércio electrónico
Sector ou sectores económicos afectados: Pequenas e médias empresas abrangidas pela definição de PME constante da
Recomendação da Comissão Europeia de 3 de Abril de 1996, à
excepção das que se dedicam à produção, transformação ou
comercialização dos produtos do Anexo I do Tratado CE, bem
como as que desenvolvem actividades que promovem o uso de
produtos nacionais em detrimento dos importados.
Nome e endereço da autoridade que concede os auxílios:
D. Patricio Valverde Megías
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria e Comercio
San Cristóbal, 6
E-30071 Murcia
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Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos
termos do Regulamento (CE) n.o 2204/2002 da Comissão, de 12 de Dezembro de 2002, relativo
à aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE aos auxílios estatais ao emprego
(2003/C 294/04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

N.o do auxílio: XE 1/03
Estado-Membro: República Federal da Alemanha

e deve apoiar a integração deste grupo específico no mercado
de trabalho com base no fomento de contratos de trabalho de
um ano

Região: Renânia do Norte-Vestefália

Sector ou sectores económicos afectados: O conjunto dos
sectores económicos da CE

Designação do regime de auxílio ou nome da empresa que
recebe um auxílio individual: Regime de aplicação «Jugend in
Arbeit plus»

Nome e endereço da entidade que concede os auxílios:

Base jurídica: § 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
Despesas anuais previstas no âmbito do regime ou montante total do auxílio individual concedido à empresa:
Verba orçamental anual de 24 700 000 euros a favor de novas
autorizações para o programa
Intensidade máxima do auxílio: Relativamente aos auxílios
concedidos de acordo com o artigo 5.o: integração de trabalhadores desfavorecidos e com deficiências (subvenção a favor
dos custos salariais no montante de 50 % dos custos salariais
brutos tarifários/convencionais para além da participação da
entidade patronal a nível das contribuições sociais correspondente a 20 % dos custos salariais regulares dos trabalhadores.
Esta medida de fomento encontra-se limitada a 50 % dos custos
salariais, que incluem o salário bruto e as contribuições obrigatórias para a segurança social (incluindo a participação do
trabalhador e a da entidade patronal)
Data de execução: 1 de Janeiro de 2003
Duração do regime ou da concessão do auxílio: 31 de
Dezembro de 2006 (limite temporal da autorização)
Objectivo do auxílio: A iniciativa «Jugend in Arbeit plus» tem
em conta a situação difícil dos jovens no mercado de trabalho

Versorgungsamt Köln
Boltensternstraße 10
D-50735 Köln
Outras informações: Este regime de auxílios será parcialmente
financiado com base em recursos provenientes do Objectivo 3
da UE.
Após expiração do Regulamento de isenção em 31 de Dezembro de 2006, aplicar-se-á ainda um período transitório de seis
meses.
O regime de auxílio «Jugend in Arbeit plus» compõe-se tanto
de medidas de fomento do emprego como de medidas de
qualificação dos trabalhadores, tendo sido assim elaboradas
duas descrições sucintas deste regime.
A componente relativa ao fomento do emprego encontra-se
abrangida pelo Regulamento (CE) n.o 2204/2002, de 12 de
Dezembro de 2002, relativo à aplicação dos artigos 87.o e
88.o do Tratado CE aos auxílios estatais ao emprego, sendo
apresentada na descrição sucinta em anexo.
A componente relativa à qualificação dos trabalhadores encontra-se abrangida pelo Regulamento (CE) n.o 68/2001, de 12 de
Janeiro de 2001, relativo à aplicação dos artigos 87.o e 88.o do
Tratado CE aos auxílios à formação, sendo apresentada na
correspondente descrição sucinta relativa a esses auxílios
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Comunicação da Comissão relativa à alteração da Comunicação aos Estados-Membros de 14 de
Abril de 2000 que estabelece as orientações relativas à iniciativa comunitária de desenvolvimento
rural (Leader+)
(2000/C 139/05)
(2003/C 294/05)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

A Comunicação 2000/C 139/05 que estabelece as orientações relativas à iniciativa comunitária de desenvolvimento rural (Leader+) (1) é alterada do seguinte modo:
O segundo travessão do ponto 18 intitulado «cooperação transnacional» passa a ter a seguinte redacção:
«No âmbito da cooperação transnacional entre Estados-Membros, a acção de cooperação poderá abranger,
além de territórios seleccionados ao abrigo de Leader+, outros territórios seleccionados a título do Leader I
e II ou, ainda, territórios rurais organizados de acordo com a abordagem Leader e reconhecidos pelo
Estado-Membro. Só as operações relativas aos territórios seleccionados no âmbito de Leader+ serão
elegíveis para efeitos de co-financiamento comunitário. No entanto, as despesas de animação tornam-se
elegíveis para todos os territórios implicados.
Sempre que um território seleccionado a título de Leader+ entre em cooperação, de acordo com as
condições do presente vector, com um território de um país exterior à Comunidade Europeia organizado
com base na abordagem Leader, as despesas atinentes relativas ao território Leader+ passam a ser elegíveis.».

(1) JO C 139 de 18.5.2000, p. 5.

Não oposição a uma operação de concentração notificada
(Processo COMP/M.3125 — Huntsman/MatlinPatterson/Vantico)
(2003/C 294/06)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Em 19 de Junho de 2003, a Comissão decidiu não se opor à concentração notificada acima referida e
declará-la compatível com o mercado comum. Esta decisão é tomada com base no n.o 1, alínea b), do
artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho. O texto completo da decisão está disponível
apenas em inglês e será tornado público depois de liberto do sigilo comercial. Estará disponível:
— em versão papel através dos serviços de vendas do Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades
Europeias (ver lista na contracapa),
— em formato electrónico na versão «CEN» da base de dados CELEX, com o número de documento
303M3125. CELEX é o sistema de documentação automatizado de legislação da Comunidade Europeia.
Para mais informações sobre as assinaturas é favor contactar:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 29 29-427 18; fax: (352) 29 29-427 09.
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ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU

TRIBUNAL DA EFTA
Acção intentada em 18 de Setembro de 2003 pela Transportbedriftenes Landsforening e pela
Nor-Way Bussekspress AS contra o Órgão de Fiscalização da EFTA –– Processo E-3/03
(2003/C 294/07)
Deu entrada em 18 de Setembro de 2003 no Tribunal da EFTA uma acção contra o Órgão de Fiscalização
da EFTA intentada pela Transportbedriftenes Landsforening e pela Nor-Way Bussekspress AS, representadas
por Advokat Jan Magne Langseth e por Advokat fullmektig Gro Bergeius Andersen, Advokatfirmaet
Schjødt, Dronning Mauds gt. 11, N-0201 Oslo, Noruega.
As autoras pedem que o Tribunal se digne:
1. Anular a decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA de 16 de Julho de 2003 no processo 140/03/COL;
e
2. Condenar o Órgão de Fiscalização da EFTA no pagamento das despesas do processo.
As autoras alegam que a decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA no processo 140/03/COL se caracteriza
por uma fundamentação inadequada, erros na avaliação dos factos, erros manifestos de avaliação e erros na
aplicação do conceito de auxílio estatal ao abrigo do Acordo EEE, incluindo, nomeadamente:
— Não observância do procedimento de consulta previsto no artigo 2.o do Protocolo n.o 3 do Acordo que
cria um Órgão de Fiscalização e um Tribunal;
— Aplicação do n.o 1 do artigo 5.o da Directiva 92/82/CEE, que não faz parte do Acordo EEE;
— Aplicação errónea do n.o 1 do artigo 61.o do Acordo EEE e, depois de determinar que o sistema
norueguês de concessão de serviços regulares equivale a um auxílio estatal, aplicação do Regulamento
(CEE) n.o 1191/69 do Conselho, alterado pelo Regulamento (CEE) n.o 1893/91 do Conselho; e
— Não observância do artigo 59.o do Acordo EEE.
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ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA EFTA
AUXÍLIOS ESTATAIS
SAM 020.500.040 — Noruega
(2003/C 294/08)
Comunicação do Órgão de Fiscalização da EFTA, nos termos do n.o 2 do artigo 1.o do Protocolo n.o 3 do
Acordo relativo à criação de um Órgão de Fiscalização e de um Tribunal de Justiça, dirigida aos outros
Estados da EFTA, aos Estados-Membros da UE e aos terceiros interessados sobre uma proposta de auxílio
referente que envolve a venda de 1 744 apartamentos de aluguer em Oslo (Auxílio Estatal SAM
020.500.040).
Pela Decisão n.o 113/03/COL, de 11 de Julho de 2003, o Órgão de Fiscalização da EFTA deu início ao
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 1.o do Protocolo n.o 3 do Acordo relativo à criação de um Órgão
de Fiscalização e de um Tribunal de Justiça. O Governo norueguês foi informado mediante envio de uma
cópia da decisão.

I. OS FACTOS

1. Notificação
Por carta de 10 de Fevereiro de 2003 (Doc. n.o 03-829-A) da
Missão da Noruega junto da União Europeia, que continha uma
carta do Ministério do Comércio e da Indústria de 7 de Fevereiro de 2003 e uma carta sem data do Município de Oslo
(incluindo 31 anexos), recebidas e registadas pelo Órgão de
Fiscalização em 11 de Fevereiro de 2003, as Autoridades norueguesas notificaram, em conformidade com o n.o 3, do artigo
1.o do Acordo relativo à criação de um Órgão de Fiscalização e
de um Tribunal de Justiça, a decisão do Município de Oslo de
vender 1 744 apartamentos de aluguer propriedade municipal
situados em Oslo.
Por carta de 9 de Abril de 2003 (Doc. n.o 03-2133-D), o
Órgão de Fiscalização solicitou informações suplementares.
Nessa carta, a Direcção da Concorrência e dos Auxílios Estatais
também manifestou dúvidas sobre a compatibilidade da venda
com as disposições do Acordo EEE relativas aos auxílios estatais.
Por telecópia do Ministério do Comércio e da Indústria, de 14
de Maio de 2003 (Doc. n.o 03-3127-A), que transmitia uma
carta desse mesmo dia do Município de Oslo, (Gabinete do
Advogado Municipal), ambas recebidas pelo Órgão de Fiscalização em 14 de Maio de 2003, as Autoridades norueguesas
apresentaram informações suplementares. Esses mesmos documentos foram recebidos por carta da Missão da Noruega junto
da União Europeia datada de 5 de Junho de 2003, recebida e
registada pelo Órgão de Fiscalização em 10 de Junho de 2003
(Doc. n.o 03-3630-A).
2. Antecedentes
Por carta de 18 de Maio de 2001 (Doc. n.o 01-3792-D), o
Órgão de Fiscalização da EFTA solicitou às Autoridades norueguesas que apresentassem todas as informações úteis sobre a

venda de 1 744 apartamentos à «Fredensborg Boligutleie ANS»,
a fim de poder avaliar se a venda estava de acordo com o
disposto no artigo 61.o do Acordo EEE e no Capítulo 18B,
Elementos de auxílio estatal incluídos nas vendas de terrenos
e imóveis por entidades públicas, das Orientações do Órgão de
Fiscalização relativas aos auxílios estatais (a seguir denominadas
«as Orientações»).
Por carta de 31 de Maio de 2001 (Doc. n.o 01-4004-D), o
Órgão de Fiscalização da EFTA recordou às Autoridades norueguesas a cláusula de «standstill» do n.o 3, artigo 1.o, do Protocolo n.o 3 do Acordo relativo à criação de um Órgão de
Fiscalização e de um Tribunal de Justiça e as «medidas cautelares» do Capítulo 6 das Orientações, Aspectos específicos relativos aos auxílios ilegais por motivos processuais.
Por carta de 26 de Junho de 2001, da Missão da Noruega junto
da União Europeia, recebida e registada pelo Órgão de Fiscalização nesse mesmo dia (Doc. n.o 01-5730-A), as Autoridades
norueguesas apresentaram documentos que, de comum acordo
com o Município de Oslo, consideravam conter as informações
disponíveis mais pertinentes para avaliar se a venda estava de
acordo com o disposto no artigo 61.o do Acordo EEE. As
informações apresentadas em 26 de Junho de 2001 incluem
uma carta do Ministério do Comércio e da Indústria ao Órgão
de Fiscalização da EFTA de 15 de Junho de 2001. Na referida
carta, o ministério afirma «que não expressa qualquer opinião
sobre as considerações contidas nos documentos apresentados».
As informações fornecidas em 26 de Junho de 2001 também
incluem uma carta de 5 de Junho do mesmo ano enviada pelo
Município de Oslo ao Ministério do Comércio e da Indústria na
qual o município alega que a venda está de acordo com as
Orientações e afirma ter sido realizada uma avaliação por peritos independentes, de acordo com o Capítulo 18B.2.2 das
Orientações e que a diferença de 3,4 % entre o preço de venda
e o valor estimado está de acordo com o valor de mercado, tal
como previsto no seu Capítulo 18B, ponto 2.2. (b).
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O Município de Oslo assinala que o processo de venda deve ser
apreciado tendo em conta o factor tempo. O município viu-se
confrontado a um problema de tempo resultante da reforma
hospitalar posta em prática pelo Governo (1). Segundo a carta
de 5 de Junho de 2001, é possível que estes imperativos de
tempo tenham reduzido o número de licitadores abaixo do
desejável e levado os adquirentes a apresentarem ofertas inferiores às que teriam feito caso tivessem tido mais tempo (2). No
entanto, o município afirma que um preço potencialmente
inferior devido a este problema de tempo não constitui um
auxílio estatal, desde que o município, nessa situação (falta
de tempo), tivesse agido como um investidor privado o teria
feito nas mesmas circunstâncias.
Por carta de 20 de Julho de 2001 (Doc. n.o 01-5673-D), o
Órgão de Fiscalização declarou que tinha fortes dúvidas sobre
se a observância do procedimento seguido correspondia ao
previsto no Capítulo 18B.2.2 das Orientações. O Órgão de
Fiscalização emitiu dúvidas sobre se a avaliação tinha sido
realizada antes das negociações de venda, se tinham sido utilizados indicadores de mercado e normas de avaliação de aceitação geral e se um preço de venda 3,4 % inferior ao da avaliação estava de acordo com as Orientações. O Órgão de Fiscalização convidou as Autoridades norueguesas a apresentarem
as suas observações relativamente a esta questão, as quais seriam tidas em conta antes de ser adoptada uma decisão sobre o
início de um procedimento formal de investigação (n.o 2 do
artigo 1.o do Protocolo n.o 3 do Acordo relativo à criação de
um Órgão de Fiscalização e de um Tribunal de Justiça).
O Ministério do Comércio e da Indústria apresentou as suas
observações por telecópia de 27 de Julho de 2001 (Doc.
n.o 01-6026-A), recebida e registada no mesmo dia pelo Órgão
de Fiscalização, afirmando que «seria feito o necessário para
garantir o cumprimento das obrigações que incumbem à Noruega por força do artigo 61.o do Acordo EEE». O Ministério
do Comércio e da Indústria informou o Órgão de Fiscalização
que, em 25 de Julho de 2001, o Governador do Condado de
Oslo e Akershus tinha decidido que o Município de Oslo não
podia transferir legalmente o direito de propriedade antes de o
Governador adoptar a sua decisão final. Seria igualmente realizada uma nova avaliação dos imóveis por um perito. (Os
resultados desta nova avaliação estão incluídos na carta do
Município de Oslo, recebida em 11 de Fevereiro de 2003,
ver ponto I.3).
Por carta de 31 de Julho de 2001 (Doc. n.o 03-829-A), o
Órgão de Fiscalização informou as Autoridades norueguesas
da sua decisão de não dar início, nessa fase, a um procedimento formal de investigação, na pendência de uma notificação
formal da venda, em conformidade com as Orientações.

3. Descrição da venda proposta
Em Março de 2001, o Município de Oslo decidiu vender um
lote de 1 744 apartamentos de aluguer antes do final de Maio
(1) Ot.prp. nr 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).
(2) Segundo um excerto da carta norueguesa: «Dette tidspresset kan ha
ført til at kretsen av interesserte ble mindre enn ønskelig, og/eller at
kjøperne la inn lavere bud enn de ville gjort i en situasjon med
bedre tid».
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de 2001. Estes apartamentos estavam alugados sobretudo a
trabalhadores dos hospitais municipais. Em 16 de Março de
2001, a agência imobiliária independente, Akershus Eiendom
AS, foi encarregada de vender os apartamentos em bloco, em
nome do Município de Oslo. Em 30 de Março de 2001, uma
empresa independente de consultoria, a Catella Eiendoms-Consult AS, apresentou um relatório sobre os apartamentos e uma
estimativa do seu valor. Uma segunda avaliação, pedida posteriormente a um perito independente, a OPAK AS, foi apresentada em 26 de Abril de 2001. A Akershus Eiendom lançou a
venda em 2 de Abril de 2001, com base no relatório da
Catella. A venda foi divulgada através de um comunicado de
imprensa de 19 de Abril de 2001, tendo sido distribuído um
prospecto a 23 de Abril do mesmo ano. A avaliação da OPAK
foi inferior à da Catella; 795 milhões de NOK contra 1 143
milhões. A avaliação da OPAK foi igualmente divulgada aos
eventuais investidores.
O prazo para apresentação de ofertas pelos investidores terminou em 2 de Maio e a licitação foi encerrada em 3 de Maio.
Em 8 de Maio, a Sundal Collier & Co ASA, que passou a denominar-se Fredensborg Boligutleie ANS, comprometeu-se a
comprar os apartamentos. O Município de Oslo analisou esta
oferta vinculativa durante mais três semanas. O Município de
Oslo solicitou à OPAK que ajustasse a sua avaliação, para
reflectir uma correcção do valor de determinadas rendas devido
a circunstâncias factuais não consideradas na avaliação inicial.
Estas correcções levaram a OPAK a reduzir o valor dos activos
para 740 milhões de NOK, tendo os ajustamentos sido apresentados ao Município de Oslo em 14 de Maio. Ao assinar o
contrato em 31 de Maio, o Município de Oslo vendeu os 1 744
apartamentos em bloco por um preço de 715 milhões de NOK
à Fredensborg Boligutleie ANS.
Em 2001, o Órgão de Fiscalização recebeu informações sobre o
processo de venda e as avaliações efectuadas pela Catella e pela
OPAK anteriormente referidas. Na carta do Município de Oslo,
anexa à carta de 7 de Fevereiro de 2003 do Ministério do
Comércio e da Indústria, o município apresentou uma vasta
informação sobre a venda, incluindo a já apresentada ao Órgão
de Fiscalização em 2001. Nos parágrafos que se seguem, o
Órgão de Fiscalização da EFTA resumiu as novas informações
e os argumentos apresentados.
A avaliação empreendida por FIGA/Nortakst (Junho de 2002),
concluiu que o valor dos apartamentos era de 1 055 milhões
de NOK. Na sua carta, anexa à carta de 7 de Fevereiro de 2003
do Ministério do Comércio e da Indústria, o Município de Oslo
contesta que esta avaliação reflicta o valor dos apartamentos e
conclui que a avaliação da OPAK é a que melhor traduz o
valor de mercado.
O município defende ainda que a venda não é abrangida pelo
n.o 1 do artigo 61.o do Acordo EEE. Em primeiro lugar, considera que o preço obtido reflecte o valor de mercado dos
imóveis. Na sua opinião, a venda foi feita na sequência de
uma venda pública, amplamente divulgada e em que os interessados tiveram igualdade de acesso às informações pertinentes, tendo a venda sido adjudicada pelo valor mais alto. Por
conseguinte, a venda efectuou-se, «por definição, ao valor de
mercado, não contendo assim qualquer auxílio estatal». Consequentemente, o município declara irrelevante «o facto de ter
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sido efectuada uma avaliação diferente dos imóveis antes do
procedimento de licitação». Neste caso, o município considera
que, inclusivamente, no momento da venda havia uma avaliação independente dos imóveis que confirma ter sido obtido o
valor de mercado.
Em segundo lugar, o município considera que, se vier a verificar-se a existência de um elemento de auxílio na operação em
causa e que a concorrência foi objecto de distorção, ao ser
favorecida certa empresa, a Fredensborg Boligutleie ANS, não
há qualquer indício de que as trocas comerciais no EEE tenham
sido afectadas. Neste contexto, o município considera que o
mercado em causa é o das habitações de aluguer. Uma vez que
a Fredensborg Boligutleie ANS, na sua qualidade de fornecedor
de habitações de aluguer em Oslo e nos seus arredores, não
está em concorrência com outros fornecedores de habitações
de aluguer noutros países do EEE, o município defende que as
trocas de serviços entre países do EEE não foram afectadas, não
sendo também muito provável que um auxílio a favor da Fredensborg afecte o comércio transfronteira noutros mercados.
Por conseguinte, o município conclui que a venda dos apartamentos não contém qualquer auxílio estatal, na acepção do
artigo 61.o do Acordo EEE.
Na sua carta de 14 de Maio de 2003, o Município de Oslo
afirma, em primeiro lugar, que não contestará se os apartamentos foram vendidos na total observância do procedimento
descrito no Capítulo 18B.2.1 das Orientações, mas que o preço
obtido reflecte, no entanto, o valor de mercado. Em segundo
lugar, defende que a venda foi realizada de acordo com o
Capítulo 18B.2.2 das Orientações e que a avaliação da OPAK
(740 milhões de NOK) expressava o valor de mercado. Em
terceiro lugar, tendo em conta o impacto transfronteira, o
município afirma que o Órgão de Fiscalização não procedeu
à avaliação do mercado como exigida.
Por último, o município refere uma carta de 18 de Fevereiro de
2003 da Fredensborg Boligutleie ANS (o adquirente) ao Órgão
de Fiscalização, na qual o adquirente alega que importa poder
aplicar-se à venda o «princípio do investidor privado» e que o
problema de tempo provocado pela reforma hospitalar é pertinente para avaliar se o preço obtido é inferior ao valor de
mercado.

que, dada a inexistência desse concurso, tenha sido realizada
por um valor inferior ao valor de mercado.
O ponto 3.2.1(5) das Orientações estabelece ainda que:
«quando um Estado da EFTA tem dúvidas sobre se a medida
prevista contém elementos de auxílio estatal, o Órgão de Fiscalização da EFTA será informado antes da entrada em vigor da
medida».
A transferência da propriedade dos apartamentos está ainda
sujeita à decisão final do Governador do Condado de Oslo e
Akershus. Por conseguinte, o Órgão de Fiscalização da EFTA
regista a notificação apresentada pelas Autoridades norueguesas
por carta da sua Missão junto da União Europeia, de 10 de
Fevereiro de 2003, recebida e registada pelo Órgão de Fiscalização em 11 de Fevereiro de 2003 (Doc. n.o 03-829-A), por
telecópia do Ministério do Comércio e da Indústria, de 14 de
Maio de 2003, recebida e registada pelo Órgão de Fiscalização
em 14 de Maio 2003 (Doc. n.o 03-3127-A), e por carta da
Missão da Noruega junto da União Europeia, de 5 de Junho de
2003, recebida e registada em 10 de Junho de 2003 (Doc.
n.o 03-3630-A).
2. Existência de auxílio estatal e compatibilidade do
mesmo
O n.o 1 do artigo 61.o do Acordo EEE estabelece o seguinte:
«Salvo disposição em contrário não prevista são incompatíveis
com o funcionamento do presente acordo, na medida em que
afectem as trocas comerciais entre as partes contratantes, os
auxílios concedidos pelos Estados-Membros das Comunidades
Europeias, pelos Estados da EFTA ou provenientes de recursos
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas
empresas ou certas produções».
Os auxílios abrangidos por esta disposição são incompatíveis
com o acordo do EEE e, por conseguinte, não são autorizados
se reunirem as quatro condições seguintes:
1. serem concedidos pelos «Estados-Membros da CE, pelos Estados da EFTA ou provenientes de recursos estatais, independentemente da formam que assumam»;

II. APRECIAÇÃO

2. «falseiem ou ameacem falsear a concorrência»;

1. Exigência de notificação e cláusula de standstill

3. favoreçam «certas empresas ou produções»; e

O n.o 3 do artigo 1.o do Protocolo n.o 3 do Acordo relativo à
criação de um Órgão de Fiscalização e de um Tribunal de
Justiça estabelece o seguinte: «Para que possa apresentar as
suas observações, deve o Órgão de Fiscalização EFTA ser informado atempadamente dos projectos relativos à instituição
ou alteração de quaisquer auxílios». Os auxílios concedidos sem
notificação ou os auxílios notificados com atraso, ou seja, notificados após «entrarem em vigor» são considerados auxílios
ilegais, [ver ponto 3.2.2. (1) das Orientações].
O Capítulo 18B.2.3 das Orientações estabelece que os Estado
da EFTA devem notificar qualquer venda de terrenos e de
imóveis por entidades públicas não realizada com base num
concurso de carácter geral e incondicional e qualquer venda
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4. «afectem as trocas comerciais entre as partes contratantes».
O Capítulo 18B, Elementos de auxílio estatal incluídos nas
vendas de terrenos e imóveis por entidades públicas, das Orientações, fornece mais informações sobre a forma como o Órgão
de Fiscalização interpreta e aplica as disposições do Acordo
EEE sobre os auxílios estatais no que diz respeito à avaliação
das vendas de terrenos e imóveis. No seu ponto 2.1 é feita uma
descrição de uma venda através de um concurso incondicional,
enquanto o seu ponto 2.2 descreve uma venda sem a realização de um concurso incondicional (avaliação por peritos independentes). Estes dois procedimentos permitem aos Estados da
EFTA proceder à venda de terrenos e de imóveis de forma a
evitar a existência de auxílios estatais.
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Condição 1 do n.o 1 do artigo 61.o do Acordo
EEE
A condição 1 aplica-se a qualquer auxílio financiado através de
recursos estatais, incluindo os concedidos por organismos regionais ou locais. Por conseguinte, é evidente que o auxílio do
Município de Oslo corresponde à noção de recursos estatais. A
venda de terrenos e de imóveis públicos abaixo do valor de
mercado implica a intervenção de recursos estatais.
Na sua carta de 14 de Maio de 2003, o Município de Oslo (ver
ponto I.3 supra), declara que não contesta se o procedimento
seguido observou totalmente os requisitos previstos no Capítulo 18B.2.1 das Orientações, mas que os objectivos das referidas disposições foram alcançados (isto é, o valor de mercado).
O Capítulo 18B.2.1.(1)(a) das Orientações diz o seguinte: «Por
oferta de venda “suficientemente publicitada” entende-se qualquer oferta que seja publicitada regularmente durante um
longo período de tempo (pelo menos dois meses) na imprensa
nacional, em publicações especializados ou outras publicações
adequadas e através de agentes imobiliários que tenham acesso
a um elevado número de adquirentes potenciais, por forma a
que todos os eventuais interessados possam tomar conhecimento dessa venda.
As ofertas de venda de terrenos ou imóveis especialmente importantes que, em virtude do seu elevado valor ou de outras
características, sejam susceptíveis de suscitar o interesse de
empresas que operam a nível europeu ou mesmo internacional,
devem ser anunciadas em publicações de difusão internacional
regular. Paralelamente, essas ofertas de venda devem também
ser divulgadas por agências imobiliárias que operem a nível
europeu ou internacional.».
Do ponto de vista do Órgão de Fiscalização em relação ao
processo de venda descrito na notificação, a venda não foi
suficientemente anunciada de acordo com as disposições acima
mencionadas. Por conseguinte, o Órgão de Fiscalização da
EFTA tem dúvidas de que o Município de Oslo tenha atingido
os objectivos das disposições do Capítulo 18B.2.1 das Orientações.
Na sua carta de 14 de Maio de 2003, o Município de Oslo
alega ainda (ver ponto I.3 supra) que a venda se realizou de
acordo com o disposto no Capítulo 18B.2.2 (avaliação por
peritos independentes) das Orientações.
O Capítulo 18B.2.2 alínea a) das Orientações estatele que:
«deverá ser efectuada uma avaliação independente por um ou
vários peritos avaliadores previamente às negociações de venda,
por forma a estabelecer o valor de mercado, com base em
indicadores de mercado e critérios de avaliação de aceitação
geral». Além disso, o seu ponto 2.2 alínea b) estabelece que:
«uma vez realizados esforços razoáveis com vista à venda do
terreno ou do imóvel por esse valor de mercado, se revelar
impossível obter o valor fixado pelo perito, poderá ser considerada compatível com as condições de mercado uma margem
de tolerância máxima de 5 % relativamente ao valor estabelecido».
Com base na informação apresentada, o Órgão de Fiscalização
tem fortes dúvidas sobre se a avaliação da OPAK (utilizada
pelas Autoridades norueguesas) foi efectuada antes das negociações de venda, se foi realizada com base em indicadores de
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mercado e critérios de avaliação de aceitação geral e, tendo em
conta a falta de tempo, se foi realizado um esforço razoável
para vender os apartamentos ao seu valor de mercado.
Além disso, o preço de venda acordado (e notificado) foi de
715 milhões de NOK, no entanto o resultado da nova avaliação
da FIGA/Nortakst foi de 1 055 milhões de NOK (ver ponto I.3
supra). O Município de Oslo defende que devia considerar-se
que a avaliação da OPAK (740 milhões de NOK) traduz o valor
de mercado. Tendo em conta a grande diferença entre as duas
avaliações, o Órgão de Fiscalização tem dúvidas sobre se o
preço de venda acordado (715 milhões de NOK) reflecte o
valor de mercado.
Condições 2 e 4 do n.o 1 do artigo 61.o do
Acordo EEE
As condições 2 e 4 supra implicam que a medida falseie ou
ameace falsear a concorrência e afecte as trocas comerciais
entre as partes contratantes. De acordo com a jurisprudência
estabelecida para efeitos destas disposições, o simples facto de
que um auxílio reforce a posição de uma empresa comparativamente às demais, concorrentes nas trocas comerciais no EEE,
é suficiente para concluir que o comércio no EEE está afectado.
É irrelevante que as empresas beneficiárias não exportem a sua
produção.
O Município de Oslo defende (ver ponto I.3 infra) que, embora
o preço obtido se revelasse inferior ao valor de mercado, a
venda dos apartamentos não constituiria um auxílio, na acepção do n.o 1 do artigo 61.o, porque o mercado em que o
adquirente participa não contém elementos de comércio transfronteira. O município também evoca o carácter local do mercado de habitações de aluguer no Sudeste da Noruega.
O Órgão de Fiscalização considera que o mercado imobiliário
em Oslo não se limita às empresas locais. A Fredensborg Boligutleie ANS está em concorrência real ou potencial com empresas semelhantes na Noruega e nos restantes Estados do EEE.
Um preço de venda inferior ao valor de mercado que favoreça
a Fredensborg Boligutleie ANS falsearia ou ameaçaria falsear a
concorrência e afectaria as trocas comerciais entre as partes
contratantes. Por conseguinte, segundo o Órgão de Fiscalização
da EFTA, estão reunidas as condições 2 e 4.
Condição 3 do n.o 1 do artigo 61.o do Acordo
EEE
A condição 3 supra significa que a medida deve ser específica
ou selectiva, isto é, deve afectar o equilíbrio entre o beneficiário
e os seus concorrentes. Neste caso, o beneficiário seria a Fredensborg Boligutleie ANS. O Órgão de Fiscalização considera
que tal facto não é contestado e que a condição em causa se
encontra satisfeita.
Conclusão relativa ao n.o 1 do artigo 61.o do
Acordo EEE
Tendo em conta o exposto, o Órgão de Fiscalização da EFTA
considera que a venda dos apartamentos em causa pode constituir um auxílio estatal, na acepção do n.o 1 do artigo 61.o do
Acordo EEE.
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3. Princípio do investidor privado

C 294/17

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Na carta de 14 de Maio de 2003, o Município de Oslo faz
referência a uma carta enviada, em 18 de Fevereiro de 2003,
ao Órgão de Fiscalização pelo adquirente dos apartamentos (a
Fredensborg Boligutleie ANS) na qual este defende que importa
poder aplicar o princípio do investidor privado (ver ponto I.3
supra).

1. É dado início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo
1.o do Protocolo n.o 3 do Acordo relativo à criação de um
Órgão de Fiscalização e de um Tribunal de Justiça relativamente à venda notificada de 1 744 apartamentos do Município de Oslo à «Fredensborg Boligutleie ANS».

No que diz respeito à posição do Município de Oslo como
investidor, o argumento de que a operação em causa foi razoável para o município, tendo em conta a reforma hospitalar
e os condicionalismos de tempo, não impede, no parecer do
Órgão de Fiscalização, a aplicação das disposições do Acordo
EEE relativas aos auxílios estatais. A reforma hospitalar não
evita a necessidade de determinar se a venda reforça a posição
do adquirente, conferindo-lhe uma vantagem que não teria
obtido em condições normais de mercado.

2. Convida-se o Governo norueguês, nos termos do ponto
5.3.1.(1) do Capítulo 5 das Orientações relativas aos auxílios
estatais do Órgão de Fiscalização, a apresentar as suas observações sobre o início do procedimento formal de investigação no prazo de dois meses a contar da notificação da
presente decisão.

Por conseguinte, o Órgão de Fiscalização da EFTA tem dúvidas
em relação aos argumentos do Município de Oslo (e do adquirente) também sobre este ponto.
4. Compatibilidade do auxílio
As Autoridades norueguesas declararam que a venda notificada
não continha elementos de auxílio e não apresentaram nenhum
argumento sobre a compatibilidade. Contudo, após ter analisado a eventual existência de auxílio estatal na venda dos
apartamentos, importa considerar se tal auxílio seria compatível com o Acordo EEE, nos termos do n.o 2 e 3 do seu artigo
61.o
A aplicação do n.o 2 do artigo 61.o não parece adequada. Por
exemplo, o Órgão de Fiscalização não vê como é que a venda
implica um auxílio de carácter social concedido a consumidores individuais.
Segundo as informações de que o Órgão de Fiscalização dispõe,
afigura-se não existirem razões para aplicar o disposto no n.o 2,
alíneas a) e c), do artigo 61.o do Acordo EEE. Segundo o Órgão
de Fiscalização, a venda não se destina a favorecer o desenvolvimento económico de regiões em que o nível de vida seja
anormalmente baixo ou em que exista uma grave situação de
subemprego, a fomentar a realização de um projecto importante de interesse europeu comum ou a facilitar o desenvolvimento de certas actividades ou regiões económicas.
5. Conclusão
Tendo em conta os factos e considerações expostos, o Órgão
de Fiscalização da EFTA tem dúvidas sobre se a venda de 1 744
apartamentos do Município de Oslo à «Fredensborg Boligutleie
ANS» contém ou não elementos de auxílio estatal e, em caso
afirmativo, sobre a sua compatibilidade com o Acordo EEE. Por
conseguinte, e de acordo com o ponto 5.2 das Orientações, o
Órgão de Fiscalização da EFTA é obrigado a dar início ao
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 1.o do Protocolo
n.o 3 do Acordo relativo à criação de um Órgão de Fiscalização
e de um Tribunal de Justiça. A decisão de início de procedimento é adoptada sem prejuízo da decisão final do Órgão de
Fiscalização, que pode concluir que a venda em questão é
compatível com o Acordo EEE.

3. Solicita-se ao Governo norueguês que apresente todas as
informações que permitam ao Órgão de Fiscalização analisar a compatibilidade da venda em questão com o Acordo
EEE no prazo de dois meses a contar da notificação da
presente decisão.
4. Solicita-se ao Governo norueguês que comunique de imediato à potencial empresa beneficiária, a «Fredensborg Boligutleie ANS», o início do procedimento e a eventualidade de
ter de devolver qualquer auxílio recebido ilegalmente.
5. Os outros Estados EFTA, os Estados-Membros da Comunidade Europeia e as partes interessadas serão informadas
através da publicação da presente decisão na secção EEE
do Jornal Oficial da União Europeia e no respectivo suplemento EEE, convidando-os a apresentar observações no
prazo de um mês a contar da data de publicação.
6. A versão em língua inglesa da presente decisão é a única
que faz fé.
Feito em Bruxelas, 11 de Julho de 2003.
Pelo Órgão de Fiscalização da EFTA
Einar M. BULL

Hannes HAFSTEIN

Presidente

Membro do Colégio

O Órgão de Fiscalização EFTA notifica os Estados EFTA, os
Estados-Membros da União Europeia e as partes interessadas
a apresentarem as suas observações sobre as medidas em questão no prazo de um mês a contar da publicação da presente
comunicação, enviando-as para o seguinte endereço:
Órgão de Fiscalização da EFTA
74, rue de Trèves
B-1040 Bruxelas.
Estas observações serão comunicadas ao Governo norueguês.
Qualquer terceiro que apresente observações pode solicitar por
escrito o tratamento confidencial da sua identidade, devendo
justificar o pedido.
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OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO
Comunicação do Órgão de Fiscalização da EFTA nos termos do n.o 1, alínea a), do artigo 4.o do
Acto referido no ponto 64-A do Anexo XIII do Acordo EEE [Regulamento (CEE) n.o 2408/92 do
Conselho, de 23 de Julho de 1992, relativo ao acesso das transportadoras aéreas comunitárias às
rotas aéreas intracomunitárias]
Imposição de novas obrigações de serviço público relativamente aos serviços aéreos regulares nas
zonas de rotas 1 e 2
(Finnmark e Nord-Troms)
(2003/C 294/09)
1: — ROTAS ENTRE KIRKENES, VADSØ, BÅTSFJORD, BERLEVÅG, MEHAMN, HONNINGSVÅG, HAMMERFEST E ALTA
— VARDØ–KIRKENES VV.

1. INTRODUÇÃO

Nos termos do n.o 1, alínea a), do artigo 4.o do Regulamento
(CEE) n.o 2408/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992,
relativo ao acesso das transportadoras aéreas comunitárias às
rotas aéreas intracomunitárias, a Noruega decidiu impor obrigações de serviço público a partir de 7 de Julho de 2004
relativamente aos serviços aéreos regulares nas seguintes rotas:
— uma rede que inclui as rotas entre Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta.
— Vardø–Kirkenes vv.
2. DEFINIÇÃO

Na presente publicação, por serviço de uma só transportadora
entende-se que a transportadora assegurará o transporte de
passageiros ao longo de toda uma rota dentro da rede abrangida pelas obrigações de serviço público. O tempo máximo de
viagem em cada um dos serviços de uma só transportadora
estipulados será de 3 horas e 30 minutos desde a primeira
partida até à última chegada.
3. AS OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO INCLUEM O SEGUINTE
3.1. ASPECTOS GERAIS

Se o número de lugares ocupados nos voos de e para Kirkenes,
Alta, Vadsø ou Hammerfest durante o período de 1 de Janeiro
a 30 de Junho ou de 1 de Agosto a 30 de Novembro for
superior a 70 % do número de lugares oferecidos, a transportadora deverá aumentar a capacidade de transporte de passageiros em conformidade com as normas estabelecidas pelo
Ministério dos Transportes e Comunicações em anexo à presente publicação.
Se o número de lugares ocupados nos voos de e para Kirkenes,
Alta, Vadsø ou Hammerfest durante o período de 1 de Janeiro
a 30 de Junho ou de 1 de Agosto a 30 de Novembro for
inferior 35 % do número de lugares oferecidos, a transportadora poderá reduzir a capacidade de transporte de passageiros
em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério
dos Transportes e Comunicações em anexo à presente publicação.

Será tida em conta a procura de transporte aéreo por parte do
público.
As horas especificadas são sempre horas locais.
3.2. REQUISITOS EM TERMOS DE FREQUÊNCIAS MÍNIMAS, CAPACIDADE, ITINERÁRIOS E HORÁRIOS RELATIVAMENTE ÀS ROTAS
ENTRE KIRKENES, VADSØ, BÅTSFJORD, BERLEVÅG, MEHAMN,
HONNINGSVÅG, HAMMERFEST E ALTA

Em relação a alguns serviços aeroportuários, são aplicáveis
requisitos diferentes, consoante o tipo de aeronave utilizado
para as operações.
Opção 1: aplicável a todas as operações com aeronaves registadas para um mínimo de 30 passageiros e com cabina pressurizada.
Opção 2: aplicável a todas as operações com aeronaves registadas para um mínimo de 15 passageiros.
3.2.1. REQUISITOS PARA O SERVIÇO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Os requisitos aplicam-se durante todo o ano.
Sempre que forem necessárias ligações com os serviços aéreos
de e para Tromsø, os horários deverão permitir que os passageiros viagem de e para o referido aeroporto com um máximo
de um transbordo nesse percurso.
Os requisitos que se aplicam às partidas e chegadas, itinerários
e horários são os seguintes:
Alta
— No serviço combinado de segunda a sexta-feira a capacidade oferecida será de pelo menos 550 lugares em todos os
voos de e para Alta.
— Serviços de uma só transportadora entre outros aeroportos
e Alta e vice-versa, conforme estipulado no presente documento.
Hammerfest
— Um mínimo de cinco partidas e chegadas por dia.
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— No serviço combinado de segunda a sexta-feira a capacidade oferecida será de pelo menos 925 lugares em todos os
voos de e para Hammerfest.
— Um mínimo de três serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Vadsø. Em ambos os sentidos a primeira chegada será o mais tardar às 10h30 e a última
partida nunca será antes das 18h30.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Kirkenes.
— Serviços de uma só transportadora entre outros aeroportos
e Hammerfest e vice-versa, conforme estipulado no presente documento.
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— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Vadsø. A primeira chegada a Vadsø
será o mais tardar às 10h30 e a última partida de Vadsø
nunca será antes das 18h30.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Alta.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Hammerfest.
— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.
Ou

Kirkenes

Opção 2

— No serviço combinado de segunda a sexta-feira a capacidade oferecida será de pelo menos 725 lugares em todos os
voos de e para Kirkenes.

Um mínimo de seis partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:

— Um mínimo de um serviço de uma só transportadora de
ida e volta para Alta diário, com uma escala no máximo;

— Um mínimo de três serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Kirkenes. A primeira chegada a Kirkenes será o mais tardar às 11h00 e a última partida de
Kirkenes nunca será antes das 19h00.

— Serviços de uma só transportadora entre outros aeroportos
e Kirkenes e vice-versa, conforme estipulado no presente
documento.
Vadsø

— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Vadsø. A primeira chegada a Vadsø
será o mais tardar às 10h30 e a última partida de Vadsø
nunca será antes das 18h30.

— Um mínimo de nove partidas e chegadas por dia.

— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Alta.

— No serviço combinado de segunda a sexta-feira a capacidade oferecida será de pelo menos 1 650 lugares em todos
os voos de e para Vadsø.

— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Hammerfest.

— Um mínimo de três serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Kirkenes, sem escalas. A primeira chegada a Kirkenes não deve verificar-se após as 11h00 nem a
última partida de Kirkenes antes das 19h00. A primeira
chegada a Vadsø não deve verificar-se após as 11h30
nem a última partida de Vadsø antes das 18h30.
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Alta. Em ambos os sentidos a primeira
chegada será o mais tardar às 10h30. A última partida
nunca será antes das 14h00 de Vadsø e nunca será antes
das 15h00 de Alta.
— Serviços de uma só transportadora entre outros aeroportos
e Vadsø e vice-versa, conforme estipulado no presente documento.
Båtsfjord

— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.
Berlevåg
Opção 1
Um mínimo de três partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Kirkenes, com chegada a Kirkenes o mais tardar às 11h00 e
partida de Kirkenes nunca antes das 19h00.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Vadsø, com chegada a Vadsø o mais tardar às 10h30 e
partida de Vadsø nunca antes das 18h30.

Opção 1

— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Alta.

Um mínimo de quatro partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:

— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Hammerfest.

— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Kirkenes. A primeira chegada a Kirkenes será o mais tardar às 11h00 e a última partida de
Kirkenes nunca será antes das 19h00.

— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.
Ou
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Opção 2
Um mínimo de quatro partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Kirkenes. A primeira chegada a Kirkenes será o mais tardar às 11h00 e a última partida de
Kirkenes nunca será antes das 19h00.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Vadsø, com chegada a Vadsø o mais tardar às 10h30 e
partida de Vadsø nunca antes das 18h30.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Alta.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Hammerfest.
— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.
Mehamn
Opção 1
Um mínimo de quatro partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Hammerfest. A primeira chegada a
Hammerfest será o mais tardar às 8h30. Em ambos os
sentidos a última partida nunca será antes das 17h00.
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Vadsø. A última partida em ambos
os sentidos nunca será antes das 16h00.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Alta.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Kirkenes.
— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.
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— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Kirkenes.
— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.
Honningsvåg
Opção 1
Um mínimo de quatro partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Hammerfest. A primeira chegada a
Hammerfest será o mais tardar às 8h30. Em ambos os
sentidos a última partida nunca será antes das 17h00.
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Vadsø. A última partida em ambos
os sentidos nunca será antes das 16h00.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Kirkenes.
— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.
Ou
Opção 2
Um mínimo de seis partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:
— Um mínimo de três serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Hammerfest. A primeira chegada a
Hammerfest será o mais tardar às 08h30. Em ambos os
sentidos a última partida nunca será antes das 17h00.
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Vadsø. A última partida em ambos
os sentidos nunca será antes das 16h00.

Ou

— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Kirkenes.

Opção 2

— Os horários deverão assegurar ligações com pelo menos
dois serviços aéreos em todos os voos de e para Tromsø.

Um mínimo de seis partidas e chegadas por dia, de modo a
assegurar:
— Um mínimo de três serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Hammerfest. A primeira chegada a
Hammerfest será o mais tardar às 8h30. Em ambos os
sentidos a última partida nunca será antes das 17h00.
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só
transportadora para Vadsø. A última partida em ambos
os sentidos nunca será antes das 16h00.
— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Alta.

3.2.2. SERVIÇO DE SÁBADO E DOMINGO

Os requisitos aplicam-se durante todo o ano.
Os seguintes requisitos aplicam-se ao serviço combinado de
sábado e domingo:
— A capacidade oferecida será de, pelo menos 110 lugares em
todos os voos de e para Alta, pelo menos 185 lugares em
todos os voos de e para Hammerfest, pelo menos 145
lugares em todos os voos de e para Kirkenes e pelo menos
330 lugares em todos os voos de e para Vadsø.

Vadsø

Mehamn

Kirkenes

Honningsvåg

Para

De

Alta

— Número mínimo de partidas e chegadas pelo menos igual ao
previsto por dia no serviço de segunda a sexta-feira para
Hammerfest, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.

C 294/21

Hammerfest

Jornal Oficial da União Europeia
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— Um mínimo de dois serviços de ida e volta de uma só transportadora na rota Honningsvåg–Hammerfest.

Alta

—

Berlevåg

1 340

—

475 1 180

795

940

475

795

— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Vadsø a partir de Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e Honningsvåg.

Båtsfjord

1 305

475

—

940

795

590

740

— Um serviço de ida e volta de uma só transportadora para
Hammerfest a partir de Båtsfjord, Berlevåg e Mehamn.
— Serviço de ida e volta de uma só transportadora na rota
Vadsø–Alta.
— Serviço de ida e volta de uma só transportadora na rota
Kirkenes–Alta.
— O número de ligações com serviços aéreos de e para Tromsø
será pelo menos idêntico aos efectuados diariamente, de
segunda a sexta-feira, para Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn e
Honningsvåg.

Hammerfest

1 340 1 305

590 1 180 1 180

590 1 160 1 305 1 340 1 305

1 180
—

795 1 305 1 035 1 305

795

—

Honningsvåg

1 160

795

940

Kirkenes

1 305

940

795 1 305 1 305

Mehamn

1 340

475

590 1 035

Vadsø

1 305

795

740 1 305 1 180

1 305
—

590 1 120
475

590 1 180
1 120

475

—

980

980

—

— Em cada ano de exploração seguinte, as tarifas máximas
serão revistas em 1 de Abril, dentro dos limites do índice
de preços no consumidor referente ao período de 12 meses
que termina em 15 de Fevereiro do mesmo ano, publicado
pelo serviço de estatística da Noruega
(http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

Os seguintes requisitos aplicam-se tanto a sábado como a domingo:
— Partida de (e chegada a) cada um dos seguintes aeroportos:
Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes e Alta.
— Serviço de ida e volta de uma só transportadora
Vadsø–Hammerfest.
— Serviço de ida e volta de uma só transportadora Vadsø–Kirkenes.
— Voo de ligação de e para Tromsø para Båtsfjord, Berlevåg,
Mehamn e Honningsvåg.
3.2.3. CATEGORIA DA AERONAVE

Serão utilizadas nos voos estipulados aeronaves registadas para
um mínimo de 15 passageiros.
Chama-se a especial atenção das transportadoras para as condições técnicas e operacionais existentes nos aeroportos, nomeadamente, pistas curtas em Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn,
Honningsvåg e Hammerfest. Para mais informações, é favor
contactar:
Luftfartstilsynet (Autoridade da Aviação Civil)
PO Box 8050 Dep.
N-0031 Oslo
Tel. (47) 23 31 78 00

— A transportadora participará nos acordos nacionais de interlining (entre companhias) que estejam em vigor na altura e
oferecerá todos os descontos previstos ao abrigo desses acordos.
— Em função da prática corrente, serão concedidas deduções de
carácter social.
— As tarifas máximas publicadas aplicam-se sempre que a própria transportadora seja responsável pelo transporte em toda
a rota especificada dentro da rede abrangida pelas obrigações
de serviço público, aplicando-se a todos os serviços de uma
só transportadora estipulados nos pontos 3.2.1 e 3.2.2, independentemente do itinerário.
— No que se refere a serviços de uma só transportadora não
estipulados dentro da rede de rotas abrangidas pelas obrigações de serviço público, as tarifas publicadas serão as tarifas
máximas aplicáveis a serviços directos ou com escala técnica,
ou às rotas geográficas naturais. Nos restantes casos, as tarifas não deverão exceder o nível obtido com base no sistema de cálculo utilizado para os acordos sobre interlining.
3.3. VARDØ–KIRKENES VV.
3.3.1. FREQUÊNCIAS
HORÁRIOS

MÍNIMAS,

CAPACIDADE, ITINERÁRIOS

E

Os requisitos aplicam-se durante todo o ano. Aplica-se uma
obrigação de serviço diário em ambos os sentidos.

3.2.4. TARIFAS

— As tarifas de base simples máximas (inteiramente flexíveis)
no ano de exploração com início em 7 de Julho de 2004
não deverão exceder os montantes em NOK (coroas norueguesas) indicados no quadro que se apresenta a seguir.

Frequências
Um mínimo de três serviços diários de ida e volta de segunda a
sexta-feira e um mínimo de três serviços de ida e volta no
serviço combinado de sábado e domingo.
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Capacidade
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(http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

— Em ambos os sentidos, serão oferecidos pelo menos 225
lugares no serviço combinado de segunda a sexta-feira e
pelo menos 45 lugares no serviço combinado de sábado
e domingo.

— A transportadora participará nos acordos nacionais de interlining (entre companhias) que estejam em vigor na altura
e oferecerá todos os descontos previstos ao abrigo desses
acordos.

— Se o número de lugares ocupados no período entre 1 de
Janeiro e 30 de Junho ou entre 1 de Agosto e 30 de
Novembro for superior a 70 % do número de lugares oferecidos, a transportadora deverá aumentar a capacidade de
lugares em conformidade com as normas estipuladas pelo
Ministério dos Transportes e Comunicações no anexo ao
presente documento.

— Em função da prática corrente, serão concedidas deduções
de carácter social.

— Se o número de lugares ocupados no período entre 1 de
Janeiro e 30 de Junho ou entre 1 de Agosto e 30 de
Novembro for inferior a 35 % do número de lugares oferecidos, a transportadora poderá reduzir a capacidade de
lugares em conformidade com as normas estipuladas pelo
Ministério dos Transportes e Comunicações no anexo ao
presente documento.
Itinerários
Os serviços estipulados serão directos se forem utilizadas aeronaves registadas para menos de 20 passageiros. Quando forem
utilizadas aeronaves registadas para 20 passageiros ou mais, os
serviços estipulados serão voos com escala técnica com um
máximo de uma escala.
Horários

3.4. CONTINUIDADE DO SERVIÇO

O número de voos cancelados por motivos directamente imputáveis à transportadora não deve exceder 1,5 % do número
de voos previstos por ano, de acordo com o calendário aprovado.
3.5. DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA DE COOPERAÇÃO

Na sequência de um concurso público, que restringe o acesso
às rotas abrangidas pelas obrigações de serviço público a uma
só transportadora, aplicam-se as seguintes condições:
Tarifas
— Todas as tarifas referentes às ligações com outros serviços
aéreos aplicar-se-ão em condições de igualdade a todas as
transportadoras. Estão isentas desta disposição as tarifas
referentes às ligações com outros serviços prestados pelo
proponente, sempre que a tarifa corresponda no máximo a
40 % da tarifa totalmente flexível.

Será tida em conta a procura de transporte aéreo por parte do
público.

— Não poderão ser atribuídos nem utilizados nos voos pontos
de bónus previstos no âmbito de programas para passageiros frequentes.

Além disso, aplicam-se os seguintes requisitos aos voos estabelecidos de segunda a sexta-feira (horas locais):

Condições de transbordo

A última partida de Kirkenes será pelo menos seis horas mais
tarde do que a primeira chegada a Kirkenes.
3.3.2. CATEGORIA DA AERONAVE

Serão utilizadas nos voos estipulados aeronaves registadas para
um mínimo de 15 passageiros.
Chama-se a especial atenção das transportadoras para as condições técnicas e operacionais existentes nos aeroportos, nomeadamente, pista curta em Vardø. Para mais informações, é
favor contactar:
Luftfartstilsynet (Autoridade da Aviação Civil)
PO Box 8050 Dep.
N-0031 Oslo
Tel. (47) 23 31 78 00

Todas as condições estipuladas pela transportadora para o
transbordo de passageiros de e para as rotas de outras transportadoras, nomeadamente as horas das ligações e o check-in
de bilhetes e bagagem para o destino final, serão objectivas e
não discriminatórias.
4. OUTROS ASPECTOS

Estas obrigações de serviço público substituem as que se encontram estipuladas em (1A e 1B) no Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 112 de 9 Maio 2002, no que se refere aos
serviços aéreos regulares entre Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Kirkenes e Alta e Vardø–Kirkenes vv.
5. INFORMAÇÃO

3.3.3. TARIFAS

Para mais informações, contactar:

— A tarifa de base simples máxima (inteiramente flexível) no
ano de exploração com início em 7 de Julho de 2004 não
deverá ser superior a 625 coroas norueguesas.

Ministério dos Transportes e Comunicações
PO Box 8010 Dep.
N-0030 Oslo
Tel. (47) 22 24 83 53
Fax (47) 22 24 95 72

— Em cada ano de exploração seguinte, as tarifas máximas
serão revistas em 1 de Abril, dentro dos limites do índice
de preços no consumidor referente ao período de 12 meses
que termina em 15 de Fevereiro do mesmo ano, publicado
pelo serviço de estatística da Noruega

Este documento encontra-se igualmente disponível na internet:
http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud
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2: HASVIK–TROMSØ VV., HASVIK–HAMMERFEST VV. E SØRKJOSEN–TROMSØ VV.
1. INTRODUÇÃO

Nos termos do n.o 1, alínea a), do artigo 4.o do Regulamento
(CEE) n.o 2408/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992,
relativo ao acesso das transportadoras aéreas comunitárias às
rotas aéreas intracomunitárias, a Noruega decidiu impor obrigações de serviço público a partir de 7 de Julho de 2004
relativamente aos serviços aéreos regulares nas seguintes rotas:
Hasvik–Tromsø vv., Hasvik–Hammerfest vv. e Sørkjosen–
Tromsø vv.

— De segunda a sexta-feira a primeira chegada a Tromsø será
o mais tardar às 10h00 e a última partida de Tromsø nunca
será antes das 13h30.
— Em ambos os sentidos pelo menos um dos voos diários
estipulados de segunda a sexta-feira será directo. Os restantes poderão ter um máximo de duas escalas, uma das quais
poderá obrigar a uma mudança de aeronave desde que o
tempo de ligação não seja superior a 45 minutos e a transportadora sirva toda a rota de e para Tromsø.
Hasvik–Hammerfest:

2. AS OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO INCLUEM O SEGUINTE:

Um mínimo de um serviço diário de ida e volta de segunda a
sexta-feira, com chegada a Hammerfest o mais tardar às 08h30
e partida de Hammerfest nunca antes das 14h30.

2.1. ASPECTOS GERAIS

Se o número de lugares ocupados nas rotas Hasvik–Tromsø
vv., Hasvik–Hammerfest vv. ou Sørkjosen–Tromsø vv. no período de 1 de Janeiro a 30 de Junho ou de 1 de Agosto a 30 de
Novembro for superior a 70 % do número de lugares oferecidos, a transportadora deverá aumentar a capacidade em termos
de lugares em conformidade com as normas estabelecidas pelo
Ministério dos Transportes e Comunicações no anexo ao presente documento.
Se o número de lugares ocupados nas rotas Hasvik–Tromsø
vv., Hasvik–Hammerfest vv. ou Sørkjosen–Tromsø vv. no período de 1 de Janeiro a 30 de Junho ou de 1 de Agosto a 30 de
Novembro for inferior a 35 % do número de lugares oferecidos,
a transportadora poderá reduzir a capacidade em termos de
lugares em conformidade com as normas estipuladas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações no anexo ao presente
documento.

Semanalmente, serão oferecidos pelo menos 120 lugares em
todos os voos de e para Hasvik no serviço combinado das rotas
Hasvik–Tromsø e Hasvik–Hammerfest.
Sørkjosen–Tromsø vv.
Os requisitos aplicam-se durante todo o ano. Aplica-se uma
obrigação de serviço diário em ambos os sentidos.
Frequências e Itinerários:
— Um mínimo de dois serviços diários de ida e volta de
segunda a sexta-feira.
— Um mínimo de dois serviços de ida e volta no serviço
combinado de sábado e domingo.
— Os serviços estipulados terão de ser directos.

Será tida em conta a procura de transporte aéreo por parte do
público.
As horas especificadas são sempre horas locais.
2.2. REQUISITOS RELATIVAMENTE A FREQUÊNCIAS MÍNIMAS,
CAPACIDADE, ITINERÁRIOS E HORÁRIOS

Capacidade
Em ambos os sentidos, serão oferecidos pelo menos 250 lugares no serviço combinado de segunda a sexta-feira e pelo menos 50 lugares no serviço combinado de sábado e domingo.
Horários

2.2.1. REQUISITOS

Os serviços estipulados terão ter um horário que permita estabelecer a ligação com as rotas aéreas Tromsø–Oslo vv.

Hasvik–Tromsø vv. e Hasvik–Hammerfest vv.
Os requisitos aplicam-se durante todo o ano.

Além disso, aplicam-se os seguintes requisitos aos voos estipulados de segunda a sexta-feira:

Hasvik–Tromsø

— A primeira chegada a Tromsø será o mais tardar às 09h30
e a última partida de Tromsø nunca será antes das 18h00.

— Um mínimo de dois serviços diários de ida e volta de
segunda a sexta-feira, dos quais pelo menos um terá de
ter um horário por forma a poder-se estabelecer a ligação
com os serviços aéreos de Tromsø–Oslo vv.
— Mínimo de um serviço de ida e volta ao domingo, com um
horário que permita estabelecer a ligação com os serviços
aéreos de Tromsø–Oslo vv.

— A primeira partida de Tromsø será o mais tardar às 11h30
e a última partida de Sørkjosen nunca será antes das
17h00.
2.2.2. CATEGORIA DA AERONAVE

Serão utilizadas nos voos estipulados aeronaves registadas para
um mínimo de 15 passageiros.
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Chama-se a especial atenção das transportadoras para as condições técnicas e operacionais existentes nos aeroportos, nomeadamente pistas curtas em Hasvik, Hammerfest e Sørkjosen.
Para mais informações, é favor contactar:
Luftfartstilsynet (Autoridade da Aviação Civil)
PO Box 8050 Dep.
N-0031 Oslo
Tel. (47) 23 31 78 00
2.3. TARIFAS

— As tarifas de base simples máximas (inteiramente flexíveis)
no ano de exploração com início em 7 de Julho de 2004
não deverão exceder os seguintes montantes em NOK:
Hasvik–Tromsø 1 260,00
Hasvik–Hammerfest 590,00
Sørkjosen–Tromsø 670,00
— Em cada ano de exploração seguinte, as tarifas máximas
serão revistas em 1 de Abril, dentro dos limites do índice
de preços no consumidor referente ao período de 12 meses
que termina em 15 de Fevereiro do mesmo ano, publicado
pelo serviço de estatística da Noruega
(http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/)
— A transportadora participará nos acordos nacionais de interlining (entre companhias) que estejam em vigor na altura
e oferecerá todos os descontos previstos ao abrigo desses
acordos.
— Serão oferecidos os descontos sociais habitualmente praticados.
2.4. CONTINUIDADE DO SERVIÇO

O número de voos cancelados por motivos directamente imputáveis à transportadora não deve exceder 1,5 % do número
de voos previstos por ano, de acordo com o calendário aprovado.
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2.5. DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA DE COOPERAÇÃO

Na sequência de um concurso público, que restringe o acesso
às rotas abrangidas pelas obrigações de serviço público a uma
só transportadora, aplicam-se as seguintes condições:
Tarifas
— Todas as tarifas referentes às ligações com outros serviços
aéreos aplicar-se-ão em condições de igualdade a todas as
transportadoras. Estão isentas desta disposição as tarifas
referentes às ligações com outros serviços prestados pelo
proponente, sempre que a tarifa corresponda no máximo a
40 % da tarifa totalmente flexível.
— Não poderão ser atribuídos nem utilizados nos voos pontos
de bónus previstos no âmbito de programas para passageiros frequentes.
Condições de transbordo
Todas as condições estipuladas pela transportadora para o
transbordo de passageiros de e para as rotas de outras transportadoras, nomeadamente as horas das ligações e o check-in
de bilhetes e bagagem para o destino final, serão objectivas e
não discriminatórias.
3. OUTROS ASPECTOS

Estas obrigações de serviço público substituem as publicadas
em (2) no Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 112 de 20
Maio 1999, no que se refere aos serviços aéreos regulares nas
rotas Hasvik–Tromsø vv., Hasvik–Hammerfest vv. e Sørkjosen–Tromsø vv.
4. INFORMAÇÃO

Para mais informações, contactar:
Ministério dos Transportes e Comunicações
PO Box 8010 Dep.
N-0030 Oslo
Tel. (47) 22 24 83 53
Fax (47) 22 24 95 72
Este documento encontra-se igualmente disponível na internet:
http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud

ANEXO ÀS IMPOSIÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO RELATIVAS AOS SERVIÇOS AÉREOS REGULARES NA NORUEGA
AJUSTAMENTO DA PRODUÇÃO/LUGARES DISPONÍVEIS — CLÁUSULA DE AJUSTAMENTO DA PRODUÇÃO
1. Finalidade da cláusula de ajustamento da produção
A finalidade da cláusula de ajustamento da produção é assegurar que a capacidade/lugares oferecidos pelo operador
sejam ajustados de acordo com as alterações verificadas ao nível da procura do mercado. Sempre que o número de
passageiros registe um aumento significativo e ultrapasse os limites a seguir especificados para a percentagem de lugares
ocupados em qualquer momento (índice de ocupação do avião), o operador deverá aumentará o número de lugares
disponíveis oferecidos. Do mesmo modo, o operador poderá reduzir o número de lugares oferecidos quando se registar
uma diminuição significativa do número de passageiros. Ver especificações no ponto 3.
2. Períodos de medição do índice de ocupação do avião
Os períodos durante os quais se procederá ao controlo e avaliação do índice de ocupação do avião serão os períodos de
1 de Janeiro a 30 de Junho inclusive e 1 de Agosto a 30 de Novembro inclusive.
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3. Condições para alterar a produção/número de lugares oferecidos
3.1. Condições para aumentar a produção
3.1.1. Deverá proceder-se a um aumento da produção/número de lugares disponíveis oferecidos quando o índice médio
de ocupação do avião em qualquer das rotas abrangidas pelas obrigações de serviço público for superior a 70 %.
Quando o índice médio de ocupação do avião nessas rotas for superior a 70 % em qualquer dos períodos
referidos no ponto 2, o operador deverá aumentar a produção/número de lugares disponíveis oferecidos em
pelo menos 10 % dessas rotas, o mais tardar a partir da época de tráfego IATA seguinte. A produção/número de
lugares disponíveis oferecidos deverá ser aumentada pelo menos de modo a assegurar que o índice médio de
ocupação do avião não exceda 70 %.
3.1.2. Ao efectuarem-se aumentos da produção/número de lugares oferecidos em conformidade com o parágrafo
anterior, a nova produção poderá ser assegurada mediante a utilização de aeronaves com uma capacidade em
número de lugares inferior à especificada na proposta inicial, se o operador assim o desejar.
3.1.3. No que se refere à rede de rotas abrangidas pela imposição 1 das obrigações de serviço público, a necessidade de
aumentar o número de lugares oferecidos será avaliada com base no índice médio de ocupação do avião nos voos
de e para os seguintes locais: Kirkenes, Alta, Hammerfest e Vadsø.
3.2. Condições para reduzir a produção
3.2.1. Poderá verificar-se uma redução da produção/do número de lugares disponíveis oferecidos quando o índice médio
de ocupação do avião em qualquer das rotas abrangidas pelas obrigações de serviço público for inferior a 35 %.
Quando o índice médio de ocupação do avião nas referidas rotas for inferior a 35 % em qualquer um dos
períodos mencionados no ponto 2, o operador poderá reduzir em 25 %, no máximo, a produção/o número de
lugares disponíveis oferecidos nas referidas rotas, a partir do primeiro dia após terminarem os períodos anteriormente referidos.
3.2.2. No que se refere à rede de rodas abrangidas pela imposição 1 das obrigações de serviço público, a necessidade de
reduções do número de lugares oferecidos será avaliada com base no índice médio de ocupação do avião nos
voos de e para os seguintes locais: Kirkenes, Alta, Hammerfest e Vadsø.
3.2.3. Nas rotas em que sejam oferecidas mais de duas frequências diárias em cada sentido, as reduções da produção em
conformidade com os pontos 3.2.1 e 3.2.2 serão efectuadas mediante redução das frequências oferecidas. A única
excepção a esta norma diz respeito aos casos em que o operador utilize aeronaves com uma capacidade em
número de lugares superior ao mínimo especificado na imposição de obrigações de serviço público. Nesses casos,
o operador poderá utilizar aeronaves mais pequenas, não podendo, no entanto, a sua capacidade de lugares ser
inferior ao mínimo especificado na imposição de obrigações de serviço público.
3.2.4. Nas rotas com apenas uma ou duas frequências diárias em cada sentido, a redução do número de lugares
oferecidos só poderá ser efectuada mediante a utilização de aeronaves com uma capacidade de lugares inferior
à especificada na imposição de obrigações de serviço público.
4. Procedimentos aplicáveis às alterações de produção
4.1. O Ministério dos Transportes e Comunicações norueguês tem a responsabilidade legal de aprovar os horários
propostos pelo operador, incluindo as alterações de produção. Chama-se a atenção para a Circular N-8/97 do
referido Ministério, incluída no processo do concurso.
4.2. Sempre que a produção for aumentada em conformidade com o ponto 3.1, os horários referentes à nova
produção/nova capacidade oferecida deverão ser acordados entre o operador e o condado (ou condados), enquanto
divisão administrativa afectada.
4.3. Se for oferecida nova produção em conformidade com o ponto 3.1 e o operador e o condado (ou condados),
enquanto divisão administrativa afectada, não conseguirem chegar a acordo sobre os horários nos termos do ponto
4.2, o operador poderá solicitar aprovação nos termos do ponto 4.1 para um horário diferente para a nova
produção/capacidade oferecida junto do Ministério dos Transportes e Comunicações norueguês. Isto não significa
que o operador possa solicitar a aprovação de um horário que não tenha em conta o aumento de produção
necessário. Para o Ministério aprovar uma proposta de horário apresentada pelo operador, é necessário que haja
razões importantes para os horários da nova produção/capacidade divergirem daqueles que o condado (ou condados), enquanto divisão administrativa afectada nos termos do ponto 4.2, estaria disposto a aceitar.
5. Manutenção da remuneração financeira após alteração da produção
5.1. A remuneração financeira do operador mantém-se inalterada após aumentos da produção efectuados em conformidade com o ponto 3.1.
5.2. A remuneração financeira do operador mantém-se inalterada após reduções da produção efectuada em conformidade com o ponto 3.2.
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III
(Informações)

COMISSÃO
MEDIA — Formação (2001-2005)
Execução de um programa de formação para profissionais da indústria europeia de programas
audiovisuais (MEDIA –– Formação 2001-2005)
Aviso de lançamento do convite à apresentação de propostas 83/03
(2003/C 294/10)
1. Introdução
O presente aviso baseia-se na Decisão 163/2001/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
programa de formação para os profissionais da indústria europeia de programas audiovisuais (MEDIA —
Formação 2001-2005), publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 26 de 27 de Janeiro de
2001.
Entre as acções previstas pela Decisão incluem-se a melhoria da formação profissional dos profissionais do
sector audiovisual, de modo a proporcionar-lhes os conhecimentos e as competências que lhes permitam
criar produtos competitivos no mercado europeu e em outros, nomeadamente nos seguintes domínios:
— a aplicação das novas tecnologias, designadamente das tecnologias digitais, na produção e distribuição
de programas audiovisuais,
— a gestão económica, financeira e comercial, incluindo as normas jurídicas,
— as técnicas de redacção de argumentos.
2. Objecto
O presente aviso dirige-se a operadores (Escola de Cinema, institutos de formação, empresas, etc.) cujas
actividades contribuam para as actividades supramencionadas. Nele se indica a forma de obter os documentos necessários para a apresentação de uma proposta com vista à obtenção de uma contribuição
financeira da Comunidade para a realização de acções de formação nos domínios em questão.
O serviço da Comissão responsável pela gestão deste convite à apresentação de propostas é a Unidade C3
da Direcção-Geral da Educação e da Cultura.
Os operadores que desejem responder a este convite e receber o documento «Orientações para a apresentação de propostas com vista à obtenção de uma contribuição financeira no âmbito da formação
profissional» deverão dirigir o seu pedido pelo correio ou por fax a:
Comissão Europeia
Jacques Delmoly
Chefe de Unidade DG EAC/C3
Gabinete B100 –– 4/20
B-1049 Bruxelas
Fax (32-2) 299 92 14
E-mail: judith.johannes@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
O prazo de envio de propostas para o endereço supramencionado é até 15 de Março de 2004.
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Alteração do anúncio de concurso permanente para a determinação de direitos niveladores e/ou de
restituições à exportação de açúcar branco
(2003/C 294/11)
(«Jornal Oficial da União Europeia» C 170 de 19 de Julho de 2003)
Na página 12, no Título 1 «Objecto», o ponto 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1. Procede-se a um concurso permanente para a determinação de direitos niveladores à exportação e/ou
de restituições à exportação do açúcar branco do código NC 1701 99 10 para todos os destinos à
excepção da Albânia, da Croácia, da Bósnia-Herzegovina, da Sérvia e Montenegro, incluindo o Kosovo,
tal como definido pela Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 10 de Junho
de 1999, da antiga República Jugoslava da Macedónia, da República Checa, da Estónia, de Chipre, da
Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia.»

Exploração de serviços aéreos regulares
Convite à apresentação de propostas
Serviços aéreos regionais na Noruega a partir de 7 de Julho de 2004
(2003/C 294/12)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1. Introdução: Por força do disposto no n.o 1, alínea a), do
artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2408/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992, relativo ao acesso das transportadoras aéreas comunitárias às rotas aéreas intracomunitárias, a Noruega decidiu impor obrigações de serviço
público aos serviços aéreos regionais regulares a partir de
7 de Julho de 2004, tal como publicado no Jornal Oficial
da União Europeia n.o C 294 de 4.12.2003 e no Suplemento EEE n.o 61.
Se, dois meses após o último dia para a apresentação de
propostas (cf. ponto 12 da presente publicação), nenhuma
transportadora aérea tiver apresentado ao Ministério dos
Transportes e Comunicações provas documentais do estabelecimento de voos regulares a partir de 7 de Julho de
2004, em conformidade com as obrigações de serviço
público impostas a um ou mais dos lotes referidos no
ponto 2 da presente publicação, sem exigir uma compensação financeira ou uma protecção de mercado, a Noruega
aplicará o processo de concurso previsto no n.o 1, alínea
d), do artigo 4.o do mesmo regulamento, limitando assim
o acesso a partir de 7 de Julho de 2004 a uma só transportadora aérea relativamente a cada lote enunciado no
ponto 2.
2. Objectivo do anúncio de concurso: Proporcionar serviços aéreos regulares em conformidade com as obrigações
de serviço público impostas, tal como estabelecido no
presente documento, com efeitos a partir de 7 de Julho
de 2004.

O Ministério dos Transportes e Comunicações reserva-se o
direito de alterar os requisitos de serviço público na sequência de eventuais decisões de encerramento de aeroportos. Se tal vier a acontecer, as transportadoras que
tiverem recebido o anúncio do concurso serão informadas.
As informações estarão igualmente disponíveis no sítio
Web: http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud/
index-b-n-a.html.
O Ministério dos Transportes e Comunicações reserva-se o
direito de alterar os requisitos de serviço público na sequência da mudança de condições de aprovação de aeroportos. Nesse caso, o Ministério poderá lançar um novo
concurso público relativamente a essa zona de rotas específica.
É indispensável que os operadores que participarem no
concurso estudem cuidadosamente as condições especiais
relacionadas com os aeroportos relevantes, nomeadamente, a obrigação de acatar as restrições e limitações
impostas por actividades militares no espaço aéreo válidas
à data da apresentação da(s) proposta(s); (cf. Regulamento
n.o 44, de 16 de Janeiro de 2003, relativo à utilização
flexível do espaço aéreo). A localização e dimensão das
áreas de formação e os períodos de actividade são publicados na AIP Noruega, ENR 5.2 e ENR 6.5. Podem ser
obtidas mais informações sobre a Carta de Acordo entre a
Real Força Aérea da Noruega e a Avinor relativamente ao
referido regulamento junto da: Avinor, Wergelandsveien 1,
POB 8124 Dep, 0032 Oslo.
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As zonas de rotas e lotes correspondentes são os seguintes:

A decisão de rejeição e correspondente fundamentação
deverão constar do registo das propostas.

Zona de rotas 1:

Secção 11 - Rejeição

— Rotas entre Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta;

A proposta poderá ser rejeitada nos seguintes casos:

— Vardø - Kirkenes.

A proposta, conforme se apresenta na data-limite, não
cumpre os requisitos de participação no concurso (cf. secção 3).

Zona de rotas 2:
— Hasvik - Tromsø, Hasvik - Hammerfest, Sørkjosen -Tromsø.
No que diz respeito à zona de rotas 2, as transportadoras
também podem apresentar propostas partindo do princípio de que serão igualmente seleccionadas para a zona de
rotas 1 da presente publicação. Nesse caso, os proponentes devem claramente indicar o montante da compensação
solicitada para a zona de rotas 2, individualmente, no caso
de apenas serem seleccionados para essa zona de rotas.
3. Admissibilidade para participação no concurso: Todas
as transportadoras aéreas titulares de uma licença de exploração válida, em conformidade com o Regulamento
(CEE) n.o 2407/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992,
relativo à concessão de licenças às transportadoras aéreas,
são elegíveis para participar no concurso.
4. Processo de concurso: O presente anúncio de concurso
está sujeito ao disposto nas alíneas d), e), f), g), h) e i) do
n.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2408/92 do
Conselho.

Uma proposta poderá ser rejeitada após uma análise mais
aprofundada, nos seguintes casos:
se não contiver todas as informações exigidas no anúncio
de concurso;
se não indicar a compensação requerida, conforme consta
do anúncio de concurso [cf. alínea h) da secção 8];
se o proponente não se encontrar apto a iniciar o serviço
na data indicada no anúncio de concurso [cf. alínea p) da
secção 8];
se a proposta exigir uma compensação inaceitável do
ponto de vista do serviço a prestar e o proponente não
apresentar explicações satisfatórias.
O registo das propostas deverá claramente mencionar as
propostas que foram rejeitadas, bem como as razões que
motivaram essa rejeição [cf. alínea f) da secção 10].
Secção 12 - Critérios de exclusão de proponentes

As propostas apresentadas fora de prazo ou que não satisfaçam as condições previstas no anúncio de concurso
serão rejeitadas [Rejeição = a proposta é rejeitada sem ser
analisada. Ver as secções 9, 11 e 12 do Regulamento
norueguês, de 15 de Abril de 1994, relativo aos processos
de concurso relacionados com as obrigações de serviço
público, em aplicação do artigo 4.o do Regulamento (CEE)
n.o 2408/92 do Conselho.
Secção 9 - Pormenores relativos às propostas apresentadas
fora de prazo
As propostas que tenham dado entrada finda a data-limite
de entrega (cf. secção 6) serão rejeitadas por estarem fora
de prazo e devolvidas ao destinatário.
Este procedimento não será, contudo, aplicado às propostas que, tendo sido recebidas fora de prazo, mas antes da
data de abertura, se possa comprovar, a partir do carimbo
do correio, que, atendendo aos prazos normais dos serviços postais, foram enviadas a tempo de serem recebidas
antes da data-limite ou se o proponente em questão tiver
comprovado tal facto mediante apresentação do recibo
dos correios noruegueses.

Aquando da selecção das propostas e da adjudicação dos
contratos, a entidade responsável pode excluir quaisquer
proponentes que:
se encontrem em estado de falência, de liquidação, de
cessação de actividade, sujeitos a qualquer meio preventivo
da liquidação de patrimónios ou em qualquer situação
análoga resultante de um processo da mesma natureza
nos termos da legislação e regulamentação nacionais;
tenham pendente processo de declaração de falência, para
aplicação de qualquer meio preventivo da liquidação de
património ou qualquer outro processo da mesma natureza nos termos da legislação e regulamentação nacionais;
tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por qualquer delito que afecte a sua honorabilidade
profissional;
tenham cometido uma falta grave em matéria profissional,
comprovada por qualquer meio que as entidades responsáveis pela selecção das propostas possam apresentar;
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não tenham cumprido as suas obrigações em matéria fiscal nos termos da legislação do Estado de estabelecimento
ou da legislação norueguesa;

sejam culpados de falsas declarações graves ao prestar as
informações requeridas nos termos das secções 8 e 13.

Sempre que a entidade responsável solicite ao proponente
que prove que não se lhe aplica nenhum dos casos mencionados nas alíneas a), b), c), e) ou f) da secção 1, essa
entidade aceitará como prova suficiente:

— para as alíneas a), b) ou c), um certificado de registo
criminal ou declaração de que a empresa não foi declarada em estado de insolvência. ou, na falta destes,
um documento equivalente emitido pela autoridade
judicial ou administrativa competente do país de origem ou do Estado de estabelecimento do proponente,
comprovativo de que não se aplica nenhum dos casos
acima referidos;

— para as alíneas e) ou f), um certificado emitido pela
autoridade competente do Estado em causa].

O Ministério dos Transportes e Comunicações reserva-se o
direito de proceder a negociações ulteriores caso todas as
propostas estejam incorrectas [Cf. secção 11 do Regulamento relativo aos processos de concurso relacionados
com as obrigações de serviço público, em aplicação do
Regulamento (CEE) n.o 2408/92 do Conselho, de 15 de
Abril de 1994, (cf. nota 1)], ou sejam inelegíveis [Cf.
secção 5 do capítulo III] ou inadequadas. Essas negociações efectuar-se-ão no cumprimento das obrigações de
serviço público impostas e não implicarão mudanças substanciais nas condições iniciais do concurso.

Se as negociações subsequentes não conduzirem a uma
solução aceitável [Cf. secção 11 do Regulamento norueguês de 15 de Abril de 1994 relativo aos processos de
concurso relacionados com as obrigações de serviço público, de aplicação do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o
2408/92 do Conselho e a secção 5 do capítulo III do
anúncio de concurso], o Ministro dos Transportes e Comunicações reserva-se o direito de proceder à anulação do
processo de concurso. Nesse caso, poderá ser publicado
um novo anúncio de concurso em novos termos.

Se houver motivos aceitáveis decorrentes do concurso, o
Ministro dos Transportes e Comunicações reserva-se o
direito de recusar [Recusa = o processo de concurso é
arquivado após avaliação da proposta (e do seu conteúdo)]
uma ou todas as propostas.

A proposta vincula o proponente até ser efectuada a adjudicação.
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5. Decisão de adjudicação:
5.1 Como regra de base, será adjudicada a proposta
que exija o montante de compensação mais baixo para
cada zona de rotas. Se uma proposta for apresentada na
condição de a transportadora aérea ser seleccionada para
outra zona de rotas, a adjudicação poderá ser efectuada à
proposta que apresentar o montante total de compensação
inferior.
5.2 Caso não possa ser efectuada a adjudicação por
força do disposto no ponto 5.1, por existirem propostas
que apresentem montantes de compensação idênticos, será
escolhida a proposta que oferecer o maior número de
lugares nas zonas de rotas no período que medeia entre
7 de Julho de 2004 e 31 de Março de 2007.
6. Processo completo: O processo completo do concurso,
incluindo as obrigações de serviço público impostas, as
regras específicas do anúncio de concurso (Regulamento
norueguês relativo aos processos de concurso relacionados
com as obrigações de serviço público, de aplicação do
artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2408/92 do Conselho), o contrato-tipo e o orçamento do concurso, poderá
ser obtido gratuitamente junto da entidade responsável:
Ministério dos Transportes e Comunicações,
PO Box 8010 Dep,
N-0030 Oslo.
Telefone: (47) 22 24 83 53. Fax: (47) 22 24 56 09.
A documentação está igualmente disponível no seguinte
endereço Internet: (http://www.odin.dep.no/sd/norsk/
aktuelt/anbud).
7. Compensação financeira: As propostas apresentadas deverão respeitar o orçamento incluído no processo de concurso e mencionar claramente a compensação, em coroas
norueguesas (NOK), necessária para a exploração do(s)
serviço(s) em causa a partir da data de início prevista
até ao final do período contratual (cf. ponto 9). As propostas deverão basear-se no nível de preços do primeiro
exercício de actividade que, neste caso, abrange o período
compreendido entre 7 de Julho de 2004 e 31 de Março de
2005, e apresentar uma repartição anual.
O montante exacto da compensação concedida para os
períodos de actividade com início em 1 de Abril de
2005 e 1 de Abril de 2006 basear-se-á num ajustamento
das receitas e custos de exploração constantes do orçamento proposto. Esses ajustamentos deverão situar-se dentro do limite da variação do índice de preços no consumidor durante o período de 12 meses que termina em 15
de Fevereiro do mesmo ano, tal como publicado pelo
serviço de estatística da Noruega (http://www.ssb.no/
english/subjects/08/02/10/kpi_en/).
O operador auferirá todas as receitas geradas pelo serviço
e será inteiramente responsável pelas despesas. Todavia,
poderá proceder-se a uma renegociação das condições,
em conformidade com o contrato-tipo, caso se verifiquem
mudanças substanciais e imprevisíveis das condições em
que este se baseia.
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8. Tarifas e horários: As propostas apresentadas especificarão as tarifas e as condições a elas referentes. As tarifas
serão aplicadas de acordo com as obrigações de serviço
público estipuladas.
O Ministério dos Transportes e Comunicações reserva-se o
direito de alterar a sua Circular N-8/97 relativa aos processos relacionados com os programas de tráfego e tarifas
aplicáveis aos serviços aéreos regulares na Noruega.
9. Duração, alteração e termo do contrato: O contrato
terá início em 7 de Julho de 2004 e termo em 31 de
Março de 2007.

4.12.2003

O Ministério dos Transportes e Comunicações pode rescindir o contrato com efeitos imediatos se a licença do
operador for revogada ou não for renovada.
Sem prejuízo de qualquer acção de indemnização, a compensação financeira será reduzida na proporção do número total de voos cancelados por razões directamente
imputáveis à transportadora, no caso de o número de
voos cancelados por tais razões durante um ano de exploração vir a exceder 1,5% dos voos previstos de acordo
com o horário aprovado.

Durante as seis semanas que se seguem ao final do período contratual será efectuada uma avaliação da execução
do contrato, em concertação com a transportadora.

11. Códigos das transportadoras aéreas: Os voos não podem ter códigos diferentes dos da transportadora proponente nem fazer parte de qualquer acordo de partilha de
códigos.

O contrato não poderá ser alterado, a menos que as alterações estejam em conformidade com as obrigações de
serviço público publicadas. Qualquer alteração ao contrato
será registada num anexo ao mesmo.

12. Apresentação das propostas: As propostas devem ser
enviadas por carta registada com aviso de recepção, fazendo fé o carimbo do correio, ou entregues em mão
contra recibo, no seguinte endereço:

10. Violação do contrato/rescisão: Em caso de violação
substancial do contrato, este poderá ser rescindido pela
outra parte com efeitos imediatos.
Por força das restrições decorrentes da lei relativa à insolvência, o Ministério dos Transportes e Comunicações poderá rescindir o contrato com efeitos imediatos se o operador se tornar insolvente, der início a um processo de
liquidação de dívidas ou declarar falência. De igual modo,
o Ministério dos Transportes e Comunicações poderá rescindir o contrato nos restantes casos previstos na secção
12 do Regulamento relativo aos processos de concurso
relacionados com as obrigações de serviço público, incluído no processo do concurso (http://www.lovdata.no/
for/sf/sd/sd-19940415-0256.html).
Se, por motivos de força maior ou por outros motivos
alheios à sua vontade, o operador se vir na impossibilidade
de cumprir as obrigações de serviço público previstas no
contrato durante mais de quatro dos últimos seis meses, o
contrato poderá ser rescindido mediante um pré-aviso escrito de um mês.

Ministério dos Transportes e Comunicações,
Akersgata 59 (endereço para visitantes),
PO Box 8010 Dep,
NO-0030 Oslo,
até o dia 5.1.2004 às 15.00 horas (hora local).
As propostas devem ser apresentadas em triplicado.
13. Validade do anúncio de concurso: O presente anúncio
de concurso só será válido se, no prazo de dois meses a
contar do último dia para apresentação de propostas (cf.
ponto 12 do presente anúncio), nenhuma transportadora
aérea do EEE tiver comprovado, junto do Ministério dos
Transportes e Comunicações, mediante a apresentação de
documentos justificativos, a prestação de serviços aéreos
regulares a partir de 7 de Julho de 2004, em conformidade com as obrigações de serviço público impostas a um
ou mais dos lotes referidos no ponto 2 do presente anúncio e sem exigir compensação financeira.

